REGLEMENT D E JONGE AKADEMIE
Het algemeen bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
gehoord het voorlopig bestuur van De Jonge Akademie in oprichting,
Herziene versie, april 2019

Besluit:
het navolgende reglement vast te stellen.
Reglement van De Jonge Akademie
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
a. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen;
b. Reglement KNAW: Reglement van de KNAW, zoals vastgesteld door de Verenigde
Vergadering van de KNAW op 10 maart 2003;
c. algemeen bestuur KNAW: algemeen bestuur als bedoeld in artikel 5 van het Reglement
KNAW;
d. gewone leden van de KNAW: gewone leden als bedoeld in artikel 4 van het Reglement
KNAW;
e. leden: leden van De Jonge Akademie als bedoeld in artikel 4 van dit Reglement;
f. bestuur: bestuur van De Jonge Akademie als bedoeld in artikel 7 van dit Reglement.

Artikel 2. Instelling

Er is De Jonge Akademie, bestaande uit jonge onderzoekers die zich wetenschappelijk
hebben onderscheiden en over een brede belangstelling voor de wetenschap beschikken.
Artikel 3. Doelstelling en taken

1. De Jonge Akademie heeft tot doel jonge onderzoekers:
a. actief in aanraking te brengen met vakgebieden buiten het eigen specialisme en met
de mogelijkheden van interdisciplinair onderzoek;
b. aan te moedigen visies te ontwikkelen op de toekomst van het eigen vakgebied en
van de samenwerking met andere vakgebieden, alsmede op het te voeren
wetenschapsbeleid;
c. te stimuleren hun wetenschappelijke inzichten in de maatschappij uit te dragen;
d. te steunen in hun eigen ontwikkeling als wetenschapsbeoefenaar.
2. De Jonge Akademie verricht alle taken die aan de verwezenlijking van het doel kunnen
bijdragen, waaronder in ieder geval het organiseren van interdisciplinaire conferenties
waarin belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen worden besproken. Bij de
uitvoering van de taken worden ook niet-leden van De Jonge Akademie betrokken.
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Artikel 4. Lidmaatschap
1.
2.

De Jonge Akademie telt ten hoogste vijftig leden, met uitzondering van de jaren 2007 tot
en met 2009, waarin zij ten hoogste tachtig leden telt.
Tot leden zijn benoembaar jonge onderzoekers die bij de aanvang van het lidmaatschap
minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd en werkzaam zijn aan een instelling
van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Er is de mogelijkheid om gebruik te
maken van een verlengingsclausule. 1

Artikel 5. Benoeming en ontslag

1. De leden worden benoemd en ontslagen door het algemeen bestuur KNAW, gehoord het
bestuur van De Jonge Akademie.
2. De benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 april van het
betreffende jaar; herbenoeming is niet mogelijk.
3. Ontslag op eigen verzoek kan voor het verstrijken van de benoemingstermijn geschieden
overeenkomstig een schriftelijk verzoek van het lid aan het algemeen bestuur KNAW.
4. Het algemeen bestuur KNAW kan, gehoord het bestuur van De Jonge Akademie als
bedoeld in artikel 7, eigener beweging op de volgende gronden tot ontslag voor het
verstrijken van de benoemingstermijn overgaan:
a. de persoon is krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een
geestelijke stoornis onbekwaam verklaard rechtshandelingen te verrichten;
b. de persoon is op basis van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak de vrijheid
ontnomen wegens een misdrijf;
c. de persoon heeft zich door zijn handelingen of uitingen zodanig tegenover de KNAW
of De Jonge Akademie misdragen of haar aanzien zodanig geschaad, dat van de
KNAW een voortduren van het lidmaatschap niet langer in redelijkheid gevergd kan
worden.

Artikel 6. Verkiezing leden
1.
2.

Jaarlijks worden tien nieuwe leden benoemd.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, bepaalt het bestuur van De Jonge
Akademie in geval van één of twee tussentijds ontstane vacatures of deze eveneens
worden vervuld.
3. Indien het aantal tussentijdse vacatures groter dan twee vacatures is, besluit de
ledenvergadering hoeveel tussentijdse vacatures zullen worden vervuld in aanvulling op
het aantal te benoemen leden als omschreven in het eerste lid.
4. Het algemeen bestuur KNAW en het bestuur van De Jonge Akademie nodigen elk jaar
vertegenwoordigers van het wetenschappelijke veld uit aanbevelingen in te dienen voor
nieuw te benoemen leden.
1Leden van De Jonge Akademie zijn bij de aanvang van het lidmaatschap minder dan tien jaar geleden

gepromoveerd en werkzaam aan een instelling van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De termijn van
tien jaar kan worden verlengd vanwege het krijgen van een kind, ouderschap, zorgtaken, ziekte of opleiding
tot klinisch specialist. Hiervoor geldt de extensieregeling van de KNAW:
https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/extensieregeling-knaw.
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5. Een commissie bestaande uit vier leden, waarvan twee leden aangewezen door het
algemeen bestuur en twee leden aangewezen door het bestuur van De Jonge Akademie,
stelt op basis van de aanbevelingen als bedoeld in het tweede lid een
benoemingsvoordracht aan het algemeen bestuur KNAW op.
Artikel 7. Bestuur

1. Het bestuur van De Jonge Akademie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee andere
leden. In geval van vacatures vormen de overblijvende leden het bestuur tot de
vacatures zijn vervuld.
2. De leden van het bestuur worden in een ledenvergadering door de leden van De Jonge
Akademie uit de kring harer leden benoemd voor een periode van twee jaar, van 1 april
tot 1 april. Herbenoeming voor een tweede termijn is niet mogelijk In uitzonderlijke
gevallen, geregeld bij Huishoudelijk Reglement, kan van deze bepaling worden
afgeweken.

Artikel 8. Werkprogramma en begroting

1. Het algemeen bestuur KNAW stelt De Jonge Akademie jaarlijks geldmiddelen en
personele ondersteuning ter beschikking ten behoeve van de uitoefening van haar taken.
2. Het bestuur van de Jonge Akademie legt hiertoe jaarlijks voor 1 oktober een
werkprogramma begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan het
algemeen bestuur KNAW.
3. Het bestuur van De Jonge Akademie legt jaarlijks voor 1 april een jaarverslag over het
vorige jaar ter goedkeuring voor aan het algemeen bestuur KNAW, waarin
verantwoording wordt afgelegd over de besteding der geldmiddelen.

Artikel 9. Adviezen en standpunten

Het bestuur kan zelfstandig adviezen en standpunten van De Jonge Akademie naar buiten
brengen. Het algemeen bestuur KNAW dient tijdig over dergelijke adviezen en standpunten
te worden geïnformeerd.
Artikel 10. Huishoudelijk reglement

De Jonge Akademie stelt, het algemeen bestuur KNAW gehoord, een huishoudelijk
reglement vast waarin in ieder geval bepalingen zijn opgenomen over de
ledenvergaderingen, over de verkiezing van het bestuur, over de bestuursvergaderingen en
over de instelling van commissies.
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Artikel 11. Slotbepaling
1. Het algemeen bestuur KNAW kan, gehoord het bestuur van De Jonge Akademie, dit
reglement wijzigen.
2. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2005.
Amsterdam, april 2019

Wim van Saarloos
president

Mieke Zaanen
Directeur

