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Reglement Heinekenprijzen voor de wetenschap en Heineken Young 
Scientist Awards (2015) 

Artikel 1: omschrijving wetenschapsprijzen 
1. Eenmaal per twee jaar, uiterlijk in de maand september in even jaren, stellen de per prijs genoemde 

stichtingen de volgende internationale wetenschapsprijzen, de Heinekenprijzen voor de wetenschap, 
beschikbaar: 
a. De Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Biochemie en Biofysica, met inbegrip van de microbiologie en 

van de kiemingsfysiologie van zaden. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Dr. H.P. 
Heineken Stichting. 

b. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap; belangrijke bijdrage aan de kennis van 
en het inzicht in de geschiedenis, ook naar verwachting in de komende jaren. Deze prijs wordt 
beschikbaar gesteld door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Historische Wetenschap. 

c. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde; prestatie welke tot een belangrijke toepassing in 
het geneeskundig handelen heeft geleid of naar verwachting zal leiden. Deze prijs wordt 
beschikbaar gesteld door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Geneeskunde. 

d. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen; bijzondere wetenschappelijke 
verdiensten op het gebied van de milieuwetenschappen vanuit het perspectief van de 
natuurwetenschappen, van de technische wetenschappen of van de mens- en 
maatschappijwetenschappen. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de Dr. A.H. Heineken 
Stichting voor de Milieuwetenschappen. 

e. De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen. Disciplinegrenzen 
overschrijdende bijdrage aan de kennis van en het inzicht in de mechanismen en processen die 
ten grondslag liggen aan de intelligente verrichtingen van mens en dier. Deze prijs wordt 
beschikbaar gesteld door C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor de Cognitieve Wetenschappen. 

2. De Heinekenprijzen voor de wetenschap bedragen elk tweehonderdduizend Amerikaanse dollars. 
Deze prijzen zijn bestemd voor natuurlijke personen, die een zodanige wetenschappelijke prestatie op 
het betreffende gebied hebben geleverd, dat deze naar het oordeel van het bestuur van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW) voor de toekenning van de prijs in aanmerking 
komt. Ze zijn bovendien bedoeld voor actieve wetenschappers, wier wetenschappelijke werk nog een 
aanzienlijke belofte inhoudt. 

3. Daarnaast stellen de genoemde stichtingen elk eenmaal per twee jaar een prijs beschikbaar voor jonge 
onderzoekers, de Heineken Young Scientist Awards, elk bestaande uit een geldbedrag van 10.000 
euro. Voor deze prijzen komen vijf onderzoekers in aanmerking die excellent wetenschappelijk werk 
verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers. Kandidaten hebben hun 
promotieonderzoek aan een Nederlandse onderzoeksinstelling verricht in één van de 
wetenschappelijke velden van de Heinekenprijzen voor de wetenschap. Kandidaten hebben hun 
promotietraject niet langer dan vijf jaar vóór de uitreiking van de prijzen afgerond of zullen hun 
promotietraject niet langer dan drie maanden ná de uitreiking van de prijzen afronden. 

Artikel 2: taak en samenstelling jury’s wetenschapsprijzen 
1. Het bestuur van de KNAW benoemt per vakgebied van de Heinekenprijzen voor de wetenschap een 

jury van ten minste zeven en maximaal negen leden, die tot taak hebben het bestuur van de KNAW te 
adviseren wie in aanmerking komen voor de Heinekenprijzen voor de wetenschap en de Heineken 
Young Scientist Awards.  
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2. Voorzitters van de jury’s zijn bij voorkeur KNAW-lid. Maximaal vier leden per jury zijn internationale 
deskundigen. Iedere jury heeft bij voorkeur een lid van De Jonge Akademie.  

3. Juryleden zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen, lidmaatschappen en 
subsidies van de KNAW. Zij mogen zelf geen nominaties indienen.  

4. Juryleden worden voor de duur van drie selectierondes benoemd met de mogelijkheid van 
herbenoeming voor de duur van maximaal drie selectierondes. 

5. Iedere jury heeft een rooster van aftreden, zodat elke selectieronde nieuwe juryleden kunnen worden 
toegevoegd. Nieuwe juryleden (behalve de voorzitter) worden voorgedragen door de voorzitter. 

6. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo snel mogelijk in een bestuursvergadering van de KNAW 
voorzien. 

7. De KNAW stelt per jury een uitvoerend secretaris beschikbaar. 
8. De voorzitter van de Heineken Stichting kan de juryvergaderingen bijwonen. 

Artikel 3: oproep tot nominatie wetenschapsprijzen 
1. De volgende personen en instellingen worden uitgenodigd om nominaties bij het bestuur van de 

KNAW in te dienen voor personen voor een van de Heinekenprijzen voor de wetenschap. 
a. Gewone leden, buitenlandse leden en correspondenten van de KNAW. 
b. Academies alsmede andere instellingen van wetenschappen in het buitenland. 
c. Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. 
d. Overige personen en organisaties. 

2. De volgende personen en instellingen worden uitgenodigd om nominaties bij het bestuur van de 
KNAW in te dienen voor personen voor een van de Heineken Young Scientist Awards:  
a. Leden van de KNAW en leden van De Jonge Akademie. 
b. Decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten. 
c. Directeuren van onderzoeksinstituten van NWO. 
d. Directeuren van onderzoeksinstituten van de KNAW. 

3. Nominaties moeten met het nominatieformulier met de verplichte bijlagen per e-mail in het Engels 
worden ingediend. Een nominatie is ingediend als de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW 
heeft ontvangen. 

4. In de bijlage is de planning voor het nominatie- en selectieproces vastgelegd. 

Artikel 4: beoordeling wetenschapsprijzen 
1. De beoordeling van de voorgedragen kandidaten voor de Heinekenprijzen voor de wetenschap vindt 

plaats aan de hand van de volgende criteria: 
a. Kwalitatieve prestaties, waaronder bijdrage aan ontwikkeling wetenschappelijk gebied, 

internationale reputatie, aantrekken jonge onderzoekers en valorisatie in brede zin. 
b. Kwantitatieve prestaties, waaronder aantal gerefereerde publicaties/boeken, h-index (of 

soortgelijk), aantal verworven subsidies/ontvangen prijzen en aantal begeleide promoties. 
2. De beoordeling van de voorgedragen kandidaten voor de Heineken Young Scientist Awards vindt 

plaats aan de hand van de volgende criteria: 
a. Kwalitatieve prestaties, waaronder het proefschrift en een lijst van presentaties op 

(inter)nationale bijeenkomsten. 
b. Kwantitatieve prestaties, waaronder de publicatielijst. 

Artikel 5: selectieproces wetenschapsprijzen 
1. De jury’s stellen in de eerste vergaderingen een shortlist op voor de Heinekenprijzen voor de 

wetenschap. De jury’s winnen vervolgens referentenrapporten in over de kandidaten op de shortlist. 
In de tweede vergaderingen worden de beoogde laureaten voor de Heinekenprijzen voor de 
wetenschap en voor de Heineken Young Scientist Awards geselecteerd. 
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2. Besluiten worden in een vergadering slechts genomen indien meer dan de helft van het aantal 
juryleden deelneemt. 

3. In alle gevallen van stemming geschiedt de beslissing bij meerderheid van stemmen, waarbij gestreefd 
wordt naar consensus. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. 

Artikel 6: toekenning wetenschapsprijzen 
1. Voor de toekenning van de Heinekenprijzen voor de wetenschap en de Heineken Young Scientist 

Awards leggen alle vijf de jury’s uiterlijk in februari in het jaar van de uitreiking een gemotiveerd 
voorstel ter goedkeuring voor aan het bestuur van de KNAW. 

2. Zo spoedig mogelijk nadat het bestuur van de KNAW heeft besloten over de toekenning van de prijzen 
worden de stichtingsbesturen voor de prijzen geïnformeerd. Daarna worden de winnaars 
geïnformeerd en vervolgens wordt de uitslag openbaar gemaakt. 

Artikel 7: uitreiking wetenschapsprijzen 
1. De uitreiking van de prijzen geschiedt in een daartoe door de KNAW te beleggen bijeenkomst. 
2. De juryvoorzitters of anders een ander jurylid motiveren de toekenning van de prijzen.  
3. De uitreiking van de prijzen geschiedt door de voorzitter van het bestuur van de Heineken Stichting of 

door degene die vanwege dit bestuur hiertoe is aangezocht. 

Artikel 8: slotbepalingen 
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW. 
2. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2015 en vervangt het Reglement Heinekenprijzen voor de 

wetenschap en Heineken Young Scientists Awards zoals vastgesteld op 25 februari 2013.  
 
Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de KNAW van 1 maart 2011 
en gewijzigd door het KNAW-bestuur op 25 februari 2013 en op 13 april 2015. 

Bijlage: planning nominatie- en selectieproces 
 
Vóór de zomer jaar t-1 Oproep voor nominaties 
September jaar t-1 Herinnering oproep voor nominaties 
Oktober jaar t-1 Deadline indienen nominaties 
November jaar t-1 - februari jaar t Selectieproces door jury 
Maart jaar t Besluit toekenning door KNAW-bestuur 
April jaar t Publieke bekendmaking 
September jaar t Prijsuitreiking 
Jaar t = even jaren, jaar t-1 = oneven jaren 
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