Reglement Dr. Hendrik Muller Prijs
Artikel 1. Algemeen
1 De Dr. Hendrik Muller Prijs (de Prijs) wordt uitgereikt aan een in Nederland werkzame, mid-career
onderzoeker die een duurzame band met Nederland heeft, en zich bijzonder verdienstelijk maakt op
het gebied van de geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen.
2 De Prijs wordt vanaf 2019 tweejaarlijks uitgereikt.
3 De Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) en een oorkonde.
4 De Prijs zal door de winnaar worden aangewend om een onderzoeksproject naar keuze te
(mede)financieren.
5 De Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds zal op het geldbedrag geen belastingen
inhouden, aangezien de Prijs thans niet is onderworpen aan een heffing waarvoor de Stichting
Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds als inhoudingsplichtige wordt beschouwd. Alle fiscale
verplichtingen die voortvloeien uit de betaling door de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch
Fonds van het geldbedrag dienen door de winnaar te worden vervuld.

Artikel 2. Voorwaarden voor nominatie
Voor nominatie komen in aanmerking:
1 Excellente, internationaal erkende mid-career onderzoekers op het gebied van de
geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen.
2 Kandidaten dienen in staat te zijn om ook de komende jaren een belangrijke bijdrage te leveren aan
onderzoek op het gebied van de geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen.
3 Kandidaten zijn in het jaar van nominatie niet langer dan vijftien jaar geleden gepromoveerd en
hebben een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut. Van
toepassing is de KNAW-extensieregeling.

Artikel 3. Nominatie
1 Als nominatoren voor de Prijs, komen in aanmerking:
a. Colleges van bestuur van Nederlandse universiteiten
b. Faculteitsdecanen van Nederlandse universiteiten
c. Directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten op het gebied van de geesteswetenschappen en
de sociale wetenschappen
d. Leden van de KNAW, leden van de Raad voor Geesteswetenschappen en leden van de SociaalWetenschappelijke Raad van de KNAW.
2 Nominaties moeten in de Nederlandse of de Engelse taal en per e-mail worden ingediend middels het
daartoe bestemde nominatieformulier voorzien van de gevraagde bijlagen. Een nominatie is ingediend
indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
3 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde
sluitingsdatum te worden ingezonden aan wetenschapsfondsen@knaw.nl. Indien de nominatie niet
vóór deze datum is ingediend, wordt de nominatie niet in behandeling genomen.
4 Leden van (i) het bestuur en de directie van de KNAW, (ii) het bestuur van de Stichting Dr. Hendrik
Muller Vaderlandsch Fonds en (iii) de jury mogen geen nominaties (mede-) indienen en kunnen niet
als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 4. Taak, samenstelling en werkwijze jury
1 Het bestuur van de KNAW benoemt een jury die tot taak heeft de nominaties voor de Prijs te
beoordelen en op basis daarvan een gemotiveerde voordracht te doen aan het bestuur van de KNAW
voor toekenning van de Prijs.
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2 De jury bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter, deskundig op het gebied van de
geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen. Minimaal drie van de vijf leden, waaronder de
voorzitter, zijn KNAW-lid. De voorzitter wordt in functie benoemd.
3 In alle gevallen van besluitvorming geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
4 De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode Belangenverstrengeling prijzen,
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
5 De KNAW stelt voor de jury een ambtelijk secretaris beschikbaar.

Artikel 5. Beoordelingscriteria
1 De beoordeling van genomineerde kandidaten voor de Prijs door de jury vindt plaats aan de hand van
de volgende selectiecriteria:
a. internationaal erkende wetenschappelijke kwaliteit van de kandidaat
b. de unieke bijdrage van de kandidaat aan de geesteswetenschappen en/of de sociale wetenschappen
in Nederland
c. de maatschappelijke relevantie en/of concrete benutting van het onderzoek
d. wetenschappelijke erkenningen, zoals lidmaatschap van commissies, redacties en prijzen en
subsidies
e. overige kwaliteiten, zoals de wijze waarop de kandidaat jonge onderzoekers inspireert, bijdrage
aan kennisvalorisatie en wetenschapscommunicatie.
2 De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze voor de kandidaat
voor de Prijs. Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de
voordracht van de jury.

Artikel 6. Toekenning
1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de
Prijs.
2 Het bestuur van de KNAW deelt zijn besluit mee aan het bestuur van de Stichting Dr. Hendrik Muller
Vaderlandsch Fonds.
3 De KNAW informeert de winnaar en zijn/haar nominator onder strikte geheimhouding over de
toekenning van de Prijs. Nadat de winnaar zijn/haar Prijs heeft geaccepteerd, worden de nominatoren
van de andere kandidaten geïnformeerd dat de door hen genomineerde kandidaten niet zijn
geselecteerd.

Artikel 7 Uitreiking
1 De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een speciaal door de KNAW te beleggen bijeenkomst, die in
beginsel plaatsvindt aan het eind van het betreffende jaar.
2 De Prijs zal gezamenlijk door de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de KNAW
worden uitgereikt.
3 De voorzitter van de jury spreekt de laudatio uit en de voorzitter van de Stichting Dr. Hendrik Muller’s
Vaderlandsch Fonds of een door hem/haar aangewezen vervanger reikt de Prijs uit.
4 De winnaar zal een presentatie geven op het onderzoeksterrein van de Prijs en over het
onderzoeksproject waaraan hij/zij voornemens is het bedrag van de Prijs te besteden.

Artikel 8 Slotbepalingen
1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 5 maart 2019 en door het bestuur van
Stichting Hendrik Muller Vaderlandsch Fonds op 5 maart 2019 en treedt in werking op 15 maart 2019.
2 Dit reglement kan bij gezamenlijk besluit van het bestuur van de Stichting Dr. Hendrik Muller’s
Vaderlandsch Fonds en het bestuur van de KNAW worden gewijzigd.
3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen het bestuur van de Stichting Dr. Hendrik
Muller’s Vaderlandsch Fonds en het bestuur van de KNAW gezamenlijk.

