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Samenstelling Jury 

1. De jury van De Kristal bestaat uit drie leden. De benoeming van de leden, onder wie de 

voorzitter, geschiedt door het Ministerie van EZ en de NBA gezamenlijk.  

2. De zittingsduur van de leden bedraagt drie jaar na benoeming. De leden kunnen éénmaal 

herbenoemd worden, voor een termijn van drie jaar. Het aftreden van de leden geschiedt 

volgens een door het Ministerie van EZ en de NBA vastgesteld rooster, waarbij elk jaar één lid 

aftreedt en één lid wordt benoemd. Het rooster start met ingang van 2014, dit betekent dat in 

2014 het eerste jurylid aftreedt. 

3. De zittende jury heeft een adviserende rol bij de benoeming van nieuwe leden en kan terzake 

een voordracht doen bij het Ministerie van EZ en de NBA. 

4. Om het brede kader van de jury te bewaken is één lid afkomstig uit het bedrijfsleven, één lid uit 

de wetenschap en heeft één lid een onafhankelijke status. In het kader van diversiteit is 

tenminste één van de leden vrouw. 

5. Elk lid kan zich bij afwezigheid laten vertegenwoordigen door een andere persoon, dit onder 

goedkeuring van het Ministerie van EZ en de NBA. 

Werkwijze van de jury 

6. Elk jurylid heeft één stem. Laat een lid zich vertegenwoordigen door een andere persoon, zoals 

genoemd in artikel 5, dan is deze persoon bevoegd om namens het betreffende lid te stemmen. 

7. Besluiten van de jury worden genomen bij meerderheid van stemmen, dat wil zeggen bij 

minimaal twee van de drie stemmen. 

8. De jury van De Kristal vervult drie functies:  

(a) vaststellen en bekendmaken van de top drie, de winnaar van De Kristal en de juryprijs.  

(b) bepalen van de themaprijs voor het komende jaar;  

(c) prestige verlenen aan De Kristal. 

9. In dit kader verricht de jury de volgende activiteiten: 

(a) vaststellen van het jurycriterium op basis waarvan de jury punten toekent; 

(b) beoordelen van de jaarverslagen van de drie genomineerde bedrijven; 

(c) vaststellen van de definitieve volgorde van de top drie en van de winnaar van De Kristal; 

(d) vaststellen van de winnaar van de juryprijs; 

(e) accorderen van de gekozen winnaars van de MKB-prijs en de themaprijs; 

(f) schrijven van het juryrapport;  

(g) uitreiken van de prijzen tijdens het jaarlijkse Kristalprijs event; 

10. De jury vergadert tweemaal per jaar. Eenmaal in het voorjaar: ter evaluatie van het voorgaande 

jaar, ter vaststelling van het jurycriterium, ter bepaling van de themaprijs en ter advisering over 

het Kristalprijs event. Eenmaal in het najaar: ter vaststelling van de definitieve volgorde van de 

top drie en de winnaar van De Kristal, ter bepaling van de juryprijs, ter accordering van de 

gekozen winnaars van de MKB-prijs en de themaprijs en ter bepaling van het juryrapport. 

11. Het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark levert aan de jury de namen van 

de drie genomineerde bedrijven en de gekozen winnaars van de MKB-prijs en de themaprijs en 

doet een voordracht voor de juryprijs. 

12. Indien het jurylid uit het bedrijfsleven op enigerlei wijze betrokken is bij de drie genomineerde 

bedrijven, dan onthoudt deze zich van het beraad en de stemming inzake 9 lid (c) en lid (d). 

13. De in artikel 5 en 6 genoemde vervanging is niet mogelijk in de vergadering waarin de in artikel 

9 lid (c) t/m (e) genoemde activiteiten plaatsvinden. In die vergadering dient de voltallige jury 

aanwezig te zijn om geldige besluiten te kunnen nemen. 

14. De voorzitter vertegenwoordigt de jury naar buiten toe en reikt de prijzen uit op het jaarlijkse 

Kristalprijs event. Deze vertegenwoordiging vindt plaats onder afstemming met het Ministerie 

van EL&I en de NBA. 

15. Het Ministerie van EL&I en de NBA zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het Kristalprijs 

event, het secretariaat van de jury en de communicatie over De Kristal. De jury heeft in dit kader 

een adviserende rol.  


