Reglement Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst
Artikel 1 Algemeen
1 De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst (hierna: de prijs) is in 1988 door de Dr. A.H. Heineken
Stichting voor de Kunst (destijds de Amsterdamse Kunst Stichting) ingesteld als erkenning en
aanmoediging van beeldend kunstenaars in Nederland.
2 De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst wordt eens in de twee jaar uitgereikt.
3 De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) en een publicatie en/of
tentoonstelling ter waarde van € 50.000 (zegge: vijftigduizend euro) en wordt beschikbaar gesteld
door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.

Artikel 2 Voorwaarden voor nominatie
Voor nominatie voor de prijs komen in aanmerking beeldend kunstenaars die:
a. in één of meer van deze disciplines werken: schilder- en tekenkunst, fotografie, beeldhouwkunst,
grafiek, mediakunst en videokunst;
b. al enige bekendheid of erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun ontwikkeling
en bekendheid als kunstenaar;
c. in Nederland wonen en werken.

Artikel 3 Nominatie
1 Als nominatoren voor de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst komen in aanmerking:
a. Leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), leden van de
Akademie van Kunsten, leden van De Jonge Akademie;
b. Directeuren van musea;
c. Algemeen directeuren van (post) hbo-kunstopleidingen;
d. Directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie;
e. Het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie;
f.
Directeuren van presentatie-instellingen voor beeldende kunst
2 Iedere nominator mag per ronde één kandidaat nomineren.
3 Nominaties moeten in de Engelse taal worden ingediend via e-mailadres hp@knaw.nl middels het door
de KNAW beschikbaar gestelde nominatieformulier en voorzien van de gevraagde bijlagen. Een
nominatie is ingediend indien de indiener een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
4 Het nominatieformulier met de gevraagde bijlagen dient vóór de door de KNAW vastgestelde
sluitingsdatum te worden ingediend. Indien de nominatie niet vóór deze datum is ingediend, wordt de
nominatie niet in behandeling genomen.
5 Leden van het bestuur van de KNAW en leden van de jury van de prijs 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 stelt een jury in die tot taak heeft de nominaties voor de prijs te beoordelen
en een voordracht voor toekenning van de prijs te doen aan het bestuur van de KNAW.
2 De jury bestaat uit minimaal vier en maximaal vijf leden, onder wie de voorzitter. De leden worden
door het bestuur van de KNAW benoemd, waarbij leden van de KNAW en de Akademie van Kunsten
voor maximaal drie beoordelingsrondes worden benoemd en overige leden voor één
beoordelingsronde. De voorzitter van de jury wordt in functie benoemd en is KNAW-lid of lid van de
Akademie van Kunsten.
3 De jury bestaat uit één of twee leden van de KNAW, minimaal één lid van de Akademie van Kunsten en
één of twee experts uit de kunstensector, waarvan ten minste één met internationale deskundigheid.
4 In alle gevallen van besluitvorming door de jury geschiedt deze bij meerderheid van stemmen.
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5 De jury stelt in de eerste vergadering een shortlist van kandidaten op voor de prijs. In de tweede
vergadering van de jury wordt de beoogde laureaat voor de prijs geselecteerd.
6 De voorzitter van het bestuur van de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst kan de
juryvergaderingen als toehoorder bijwonen.
7 De leden van de jury zijn gehouden aan de Gedragscode belangenverstrengeling prijzen,
lidmaatschappen en subsidies van de KNAW.
8 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 beoordelingscriteria:
a. het werk van de kunstenaar is origineel en vernieuwend;
b. de kunstenaar geniet al enige bekendheid of erkenning;
c. het werk van de kunstenaar is aansprekend voor een in kunst geïnteresseerd breed publiek;
d. de prijs is een belangrijke steun voor de ontwikkeling en bekendheid van de kunstenaar.
2 De jury maakt van de beoordeling een rapport op met de motivering van de keuze van de kandidaat.
Het beoordelingsrapport wordt aan het bestuur van de KNAW voorgelegd als zijnde de voordracht van
de jury.
Artikel 6 Toekenning en uitreiking
1 Het bestuur van de KNAW beslist op basis van de voordracht van de jury over de toekenning van de
prijs.
2 De prijs wordt uitgereikt door de voorzitter van de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.
3 De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens een daartoe door de KNAW te beleggen bijeenkomst.

Artikel 7 Slotbepalingen
1 Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de KNAW op 14 mei 2019.
2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de KNAW.
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Bijlage
Acceptatievoorwaarden Heinekenprijs voor de Kunst
• De winnaar van de Heinekenprijs voor de Kunst wordt geacht zijn/haar medewerking te verlenen aan
de totstandkoming van de publicatie en/of tentoonstelling over zijn/haar werk binnen maximaal 2 jaar
na ontvangst van de prijs.
• De winnaar van de Heinekenprijs voor de kunst wordt geacht medewerking te verlenen aan de
prijsuitreiking van de Heinekenprijzen en een presentatie van zijn/haar werk tijdens deze
prijsuitreiking.

