KONINKLIJKE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN
REGLEMENT VAN HET PIETER LANGERHUIZEN LAMBERTUSZOON FONDS
(herzien in 2019)

ARTIKEL 1
Het Fonds is ingesteld door de heer PIETER LANGERHUIZEN LAMBERTUSZOON, in
leven Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, overleden te Huizen
op 11 april 1918, bij diens geheim testament, blijkens acte van superscriptie op18 juli 1916 in
bewaring gegeven aan de Notaris S. SCHEFFELAAR KLOTS te Bussum, waarbij hij
legateerde aan de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem een som van
honderd vijf en twintig duizend gulden (fl. 125.000,-), af te geven binnen één jaar na zijn
overlijden en vrij van rechten en kosten, ten einde genoemde Maatschappij in staat te stellen
uit de van dit kapitaal gekweekte renten jaarlijks in het belang der studie der
natuurwetenschappen een of meer baten en/of prijzen uit te keren, met inachtneming van de in
dat testament omschreven bepalingen, welke in dit Reglement zijn overgenomen.
Dit kapitaal wordt als fonds onder de naam van PIETER LANGERHUIZEN
LAMBERTUSZOON FONDS belegd en beheerd volgens het Treasury Statuut van de
Maatschappij waarin de beleggingsresultaten en overige baten alsook lasten van dit Fonds
worden verantwoord.

ARTIKEL 2
Het Bestuur van de Maatschappij zal jaarlijks overeenkomstig dit reglement bepalen welke
uitkeringen in de vorm van baten en/of prijzen en bijkomende kosten ten laste van het Fonds
komen.

ARTIKEL 3
Tot het ontvangen van de bate en prijzen komen in aanmerking personen, al dan niet leden
van de Maatschappij.

ARTIKEL 4
De bate en de prijzen worden bestemd ter bevordering van natuurwetenschappelijk
onderzoek.
Het bestuur van de Maatschappij stelt reglementen op waarin de bate en prijzen nader worden
gedefinieerd.

ARTIKEL 5
Onder de naam van PIETER LANGERHUIZEN LAMBERTUSZOON FONDS worden de
volgende activiteiten ontplooid:
1. Jaarlijks wordt een onderzoeksbate van € 25.000,- beschikbaar gesteld, waarvoor de
artikelen 6 tot en met 11 hieronder van kracht zijn.
2. Jaarlijks wordt een oeuvreprijs van € 25.000,- beschikbaar gesteld als eerbetoon aan een
wetenschapper die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de
natuurwetenschappen. Voor de oeuvreprijs is een apart reglement vastgesteld, dat in
samenhang met dit reglement gelezen dient te worden.
Hierbij geldt dat deze activiteiten al naar gelang van de beschikbare middelen, de
belangstelling en de uitvoerbaarheid kunnen worden bijgesteld door het Bestuur van de
Maatschappij indachtig het doel zoals beschreven in artikel 4.

ARTIKEL 6
De bate zal beurtelings ten goede komen aan de volgende takken van wetenschap, in een
cyclus van acht jaar:
1. (Bio)medische, veterinaire, tandheelkundige en farmaceutische wetenschappen
2. Informatica en wiskunde
3. Scheikunde
4. Natuurkunde
5. Biologie, inclusief landbouwwetenschappen
6. Aard- en milieuwetenschappen
7. Sterrenkunde
8. Filosofie en geschiedenis der natuurwetenschappen
Waar het evenwel in den loop der tijd mogelijk is, dat genoemde takken van wetenschap zich
in afzonderlijke onderdelen splitsen of nieuwe takken naast genoemde ontstaan, dan wel
andere takken van wetenschap, aan de natuurwetenschappen verwant, voor de bate in
aanmerking komen, is het Bestuur van de Maatschappij bevoegd, aan de hierboven genoemde
takken van wetenschap andere toe te voegen, met dien verstande dat het gehele aantal der
beurtelings voor de bate in aanmerking komende takken van wetenschap nimmer kan stijgen
boven tien.

ARTIKEL 7
De aanvragen voor de bate zullen worden beoordeeld door een Commissie van deskundigen,
leden van de Maatschappij, uit het overeenkomstige vakgebied.
De toekenning van de bate geschiedt door het Bestuur van de Maatschappij op grond van het
advies van bovengenoemde, door een Directeur van de Maatschappij gepresideerde
Commissie.
Personen die voor zichzelf of hun instituut naar de bate dingen kunnen geen deel van deze
Commissie uitmaken.
De Commissie legt de bevindingen van haar onderzoek neer in een gemotiveerd verslag aan
het Bestuur van de Maatschappij.

ARTIKEL 8
De leden van de Commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium of
tegemoetkoming, waarvan de hoogte wordt bepaald door de Maatschappij.
De door de Maatschappij ten behoeve van de bate gemaakte kosten worden bestreden uit de
baten van het Fonds.

ARTIKEL 9
Indien in enig jaar naar het oordeel van de Commissie geen van de voorgestelde kandidaten
voor de bate in aanmerking komt, kan zij adviseren de bate in dat jaar niet toe te kennen.
Zulks brengt geen verandering in het rooster van artikel 4 voor de volgende jaren.

ARTIKEL 10
Aanvragen voor het gehele bedrag van de bate hebben de voorkeur boven aanvragen van
slechts een gedeelte daarvan.
De in een bepaald jaar toegekende bate wordt in één bedrag uitgekeerd.
Indien om welke reden ook de bate niet geheel voor het bepaalde doel gebruikt kan worden, is
de begunstigde of zijn rechtverkrijgende gehouden, het niet bestede bedrag te restitueren,
tenzij door het Bestuur van de Maatschappij hiervan ontheffing wordt verleend.
Het Bestuur van de Maatschappij is bevoegd maatregelen te nemen en waarborgen te vragen,
om te verzekeren dat de bate zal worden besteed voor het doel waarvoor zij is aangevraagd.
Het kan zelfs de uitbetaling van de bate inhouden of geheel of gedeeltelijk staken tot over
verdere uitbetaling wordt beslist.

ARTIKEL 11
Over de voortgang van het onderzoek, waartoe de bate verstrekt werd, dient ten minste
eenmaal per jaar aan het Bestuur van de Maatschappij te worden gerapporteerd, totdat het
gehele toegekende bedrag voor het aangegeven doel besteed is. Bij publicatie van de
resultaten van het onderzoek, waartoe de bate verstrekt werd, is de begunstigde gehouden de
ondersteuning van het Langerhuizen Fonds te vermelden, en de Maatschappij een exemplaar
van de publicatie(s) te zenden.

ARTIKEL 12
Deze bepalingen kunnen worden herzien, telkens wanneer daaraan behoefte bestaat. Het
Bestuur zal alsdan aan de Algemene Vergadering voorstellen kunnen doen tot wijziging die
door de vergadering met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen
dienen te worden goedgekeurd.

ARTIKEL 13
Het Bestuur van de Maatschappij beslist in al datgene, waarin door de bestaande bepalingen
niet is voorzien.
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