
 

Reglement van de algemene vergadering van de KNAW 

De algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
gelet op het bepaalde in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
alsmede gelet op het bepaalde in het Reglement van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, besluit tot vaststelling van het Reglement van de algemene vergadering van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In dit reglement wordt verstaan onder algemene vergadering, bestuur, president en gewone leden 
hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van het Reglement van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. 
 
Artikel 2 Algemene vergadering 

1 Over zaken genoemd in artikel 13.2 van de WHW beraadslaagt en besluit de algemene vergadering. 
2 Jaarlijks wordt ten minste eenmaal een algemene vergadering gehouden en wel uiterlijk in de maand 

mei. Tijdens het besloten deel van deze vergadering wordt beraadslaagd over het verslag van het 
bestuur als bedoeld in artikel 8.2 lid 4 van het Reglement van de KNAW.  

3 Een algemene vergadering wordt voorts gehouden, indien het bestuur het nodig oordeelt of indien ten 
minste twee domeinbesturen de wens daartoe te kennen geven. 

4 Ten minste tien dagen voor een algemene vergadering wordt een oproepingsbrief verzonden met de 
onderwerpen van behandeling. 

5 Wenst een lid een onderwerp behandeld te zien in de algemene vergadering, dan doet hij daartoe tijdig 
een voorstel aan het bestuur. Neemt deze het voorstel over, dan wordt het onderwerp bij de 
onderwerpen van behandeling gevoegd. 
 

Artikel 3 Besluitvorming 

1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president of bij diens ontstentenis door de 
vicepresident. 

2 Het nemen van een besluit over een onderwerp door middel van stemming vindt online plaats. De 
stemming vangt aan uiterlijk twee weken nadat het onderwerp in de algemene vergadering is 
behandeld. Er kan ten minste gedurende een kalenderweek worden gestemd. 

3 Een besluit over een onderwerp kan zonder stemming worden genomen indien in redelijkheid mag 
worden aangenomen dat een meerderheid van de leden zich met het besluit zal kunnen verenigen. 

 
Artikel 4 Geheimhouding 

1 De voorzitter kan voor of tijdens de behandeling van een onderwerp, waarover in beslotenheid wordt 
vergaderd, geheimhouding opleggen. 

2 De in het eerste lid genoemde geheimhoudingsplicht kan alleen in gevallen door de wet bepaald of 
door de voorzitter worden opgeheven. 
 

Artikel 5 Stemming 

1 Gewone leden hebben stemrecht. Zij kunnen ‘voor’, ‘tegen’ of ‘blanco’ stemmen. 
2 De stemmingsuitslag is rechtsgeldig, indien blijkt dat een meerderheid van de stemgerechtigde leden 

een stem heeft uitgebracht. Indien niet, dan vindt er een tweede stemming plaats. 
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3 De stemmingsuitslag van de tweede stemming is rechtsgeldig, ongeacht het aantal stemgerechtigde 
leden dat een stem heeft uitgebracht. 

4 In alle gevallen van stemming, waarvoor dit reglement niet anders bepaalt, geschiedt de beslissing met 
meerderheid van stemmen van de geldig uitgebrachte stemmen, exclusief de blanco uitgebrachte 
stemmen. 

 
Artikel 6 Ontslagbesluiten 

1 De algemene vergadering neemt geen besluit over ontslag van een gewoon lid, een buitenlands lid of 
correspondent dan op grond van een voorstel van het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
3.5 derde lid en vijfde lid van het Reglement van de KNAW. 

2 De algemene vergadering besluit over schorsing of ontslag van leden van het bestuur niet dan op basis 
van een voorstel van het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 vierde lid van het 
Reglement van de KNAW. 
 

Artikel 7 Slotbepalingen 

1 In de gevallen waarin de wet, het Reglement van de KNAW of dit reglement niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

2 Bij een geschil over de uitvoering of betekenis van een bepaling van dit reglement beslist het bestuur. 
3 Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2011. 
 
Dit reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen op 20 april 1998 en nadien gewijzigd op 25 februari 2008, 26 april 2010, 14 februari 2011, 
29 september 2014, 4 maart 2015, 30 oktober 2017 en 24 oktober 2019. 
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