
 

Reglement voor de toekenning van de Melanie Petersprijs van 
het Rathenau Instituut 
 
 

Artikel 1 

Het bestuur van het Rathenau Instituut heeft de Melanie Petersprijs (verder: de prijs) 

ingesteld.  

 

De prijs bestaat uit 5.000 euro en een beeldje. De prijs wordt vanaf 2022 elke twee jaar 

toegekend door het bestuur van het Rathenau Instituut, tot en met minimaal het jaar 

2026. Toekenning gebeurt na advies van een onafhankelijke jury, die wordt 

samengesteld door het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut organiseert de 

uitreiking van de prijs.  

Artikel 2  

De prijs is bedoeld voor personen of een groep van personen, die met hun werk de 

dialoog hebben versterkt over de impact van wetenschap, technologie en innovatie op 

de samenleving – het werkterrein van het Rathenau Instituut. De prijs wordt toegekend 

voor een of meer onderscheidende, vernieuwende activiteiten, producties of publicaties. 

Deze dateren van maximaal twee jaar voor nominatie.  

Artikel 3  

De prijs wordt toegekend aan personen of aan een groep van personen. Instituten of 

universiteiten kunnen niet genomineerd worden.  

 

De prijs wordt bij voorkeur toegekend aan mensen die naar verwachting ook in de jaren 

na toekenning van de prijs een relevante, actieve bijdrage blijven leveren aan 

onderzoek en dialoog.  

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat mensen met heel uiteenlopende achtergronden in 

aanmerking komen voor de prijs. Bij het openstellen van de prijs wordt gezorgd voor 

een bereik onder een divers publiek.  

 

Werknemers en bestuursleden van het Rathenau Instituut zijn uitgesloten van 

deelname. Oud-werknemers en bestuursleden kunnen wel voorgedragen worden, als 

zij minimaal drie jaar uit dienst zijn.  

Artikel 4  

Het Rathenau Instituut geeft zelf invulling aan de wijze waarop de prijs voor 

belanghebbenden wordt opengesteld, en vermeldt daarbij de omvang en aard van de 

prijs. Deze kennisgeving vindt plaats zes tot twee maanden vóór de datum bedoeld in 

artikel 5.  
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Artikel 5  

Voordrachten voor kandidaten voor de prijs dienen vóór de in de kennisgeving 

aangegeven datum bij het Rathenau Instituut te worden ingediend. Indieners kunnen 

personen of organisaties zijn. Belanghebbenden kunnen niet zichzelf voordragen.  

 

De voordracht moet bevatten: 

 

 Een omschrijving van de activiteit(en), productie(s) of publicatie(s). 

 Naam en een curriculum vitae van de persoon die wordt voorgedragen, of de 

personen die worden voorgedragen.  

 Zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de prijs.  

Artikel 6  

De jury bedoeld in artikel 1 bestaat uit een door het Rathenau Instituut te bepalen 

aantal leden. Deze leden zijn deskundig op het terrein waarvoor de prijs is ingesteld. De 

juryleden zijn bevoegd desgewenst advies van derden in te winnen. Het advies van de 

jury aan het bestuur van het Rathenau Instituut wordt vastgelegd in een verslag, onder 

meer vermeldende de ontvangen voordrachten en de gronden waarop het advies is 

gebaseerd.  

Artikel 7  

Het bestuur van het Rathenau Instituut beslist op grond van dit verslag over de 

toekenning van de prijs.  

Artikel 8  

De leden van de jury ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatievergoeding van 

het Rathenau Instituut, waarvan de hoogte wordt bepaald door het Rathenau Instituut.  

 

Artikel 9  

Indien in enig jaar naar het oordeel van de jury geen van de voorgestelde kandidaten 

voor bekroning in aanmerking komt, kan zij adviseren de betreffende prijs in dat jaar 

niet toe te kennen.  

 

Artikel 10  

Dit Reglement kan door het Rathenau Instituut gewijzigd worden. In alle gevallen 

waarin het Reglement niet voorziet beslist het Rathenau Instituut.  

 

 

 

Aldus vastgesteld op 15 juni 2022 door het bestuur van het Rathenau Instituut.  

 


