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1 Terms of Reference commissie herziening 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 

 

1.1 Aanleiding 

De principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek staan sinds 2004 

beschreven in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Sindsdien is er in 

Nederland veel aandacht geweest voor integere wetenschapsbeoefening, het grote belang 

daarvan voor de kwaliteit van de kennisontwikkeling en het vertrouwen in wetenschap, en 

voor de mogelijkheden om schendingen van die integriteit te voorkomen. Ondertussen heeft 

internationaal het denken over de aard en functie van gedragscodes voor wetenschappers 

niet stilgestaan. Kortom, de ontwikkelingen in de wetenschap en het belang van 

wetenschappelijke integriteit vergen een meer fundamentele beschouwing van de 

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. 

 

In 2015 hebben de voorzitters van de VSNU, KNAW, NWO en NFU daarom een 

adviescommissie ‘Verkenning herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ 

ingesteld onder voorzitterschap van prof. dr. Keimpe Algra. 

 

Deze commissie heeft in juni 2016 een (concept)adviesrapport opgeleverd. In dit rapport 

concludeert de commissie dat er alle reden is om de Nederlandse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening systematisch tegen het licht te houden. De globale opzet van de 

code, als een voornamelijk aspirationele, blijkt te eenzijdig om in alle relevante contexten 

bruikbaar te zijn. De commissie adviseert om een nieuwe code op te stellen met een 

herziene en verbeterde opzet.  

 

Een goede gezamenlijke code voor onderzoek draagt bij aan het vertrouwen in de 

wetenschap, vergemakkelijkt de samenwerking tussen de verschillende organisaties waar 

wetenschapsbeoefening plaatsvindt en draagt zo bij aan hechtere verbindingen in de 

kennisinfrastructuur. De commissie geeft dan ook in overweging om de VH en de TO2-

instellingen uit te nodigen om naast de VSNU, KNAW, NWO en NFU als opdrachtgever op te 

treden van de commissie die de code wetenschapsbeoefening zal herzien. 

 

1.2 Besluit 

De voorzitters van de VSNU, KNAW, NWO, NFU, VH en TO2-federatie, overwegende dat er 

voldoende aanleiding is om de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening te herzien, 

besluiten tot het instellen van de commissie ‘Herziening Nederlandse Gedragscode 

Wetenschapsbeoefening’, hierna te noemen ‘de commissie’. 

 

1.3 Taakopdracht 

De commissie heeft tot taak een herziene Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 

in concept aan te bieden aan de besturen van de VSNU, KNAW, NWO, NFU, VH en TO2-

federatie.  De besturen verwachten deze conceptcode uiterlijk op 30-04-2017 te ontvangen. 

Specifiek wordt de commissie gevraagd  de tekst voor deze nieuwe code op te stellen. De 

commissie bepaalt haar eigen werkwijze en kan desgewenst beroep doen op ondersteuning 

in de vorm van een externe auteur. Het advies van de adviescommissie ‘Verkenning 

herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ fungeert als uitgangspunt bij 

deze herziening. Dit betreft alle noties uit het adviesrapport (zie bijlage) die betrekking 
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hebben op een nieuwe code wetenschapsbeoefening en de Conclusies en Aanbevelingen uit 

hoofdstuk 6 van dit advies in het bijzonder.  

 

Voorts wordt de commissie verzocht om de volgende suggesties van de besturen van VSNU, 

KNAW, NWO, NFU, VH en TO2-federatie waar mogelijk te verwerken in de herziene code. 

 

Het Algemeen Bestuur van de VSNU:  

 Onderschrijft de nadrukkelijke keuze voor de internationale context en suggereert de 

code zelfs direct in het Engels op te laten stellen; 

 Onderschrijft dat in de nieuw code principes, normen en schendingen helder gescheiden 

moeten worden, ook om zo het aantal oneigenlijke klachten te beperken; 

 Verzoekt specifiek aandacht te geven aan Research Data Management in de nieuwe 

code; 

 En verzoekt specifiek aandacht te besteden aan conflicts of interest in de nieuwe code. 

 

Het bestuur van de KNAW: 

 Verzoekt specifiek aandacht te besteden aan het fenomeen ‘zelfplagiaat’ in de nieuwe 

code; 

 Verzoekt specifiek aandacht te besteden aan integriteit bij het opstellen en indienen van 

onderzoeksvoorstellen in de nieuwe code. 

 

Het Algemeen Bestuur van NWO: 

 Verzoekt uit de tekst van de code te laten blijken wat precies onder 

wetenschapsbeoefening wordt verstaan. Toelichting: De tekst in de huidige code alsook 

de tekst in de aanbevelingen wekt de suggestie dat het vooral gaat om het daadwerkelijk 

uitvoeren van onderzoek en niet om bijvoorbeeld het opstellen van een onderzoeks-

aanvraag of het beoordelen van een aanvraag als referent of als commissielid.  

 

Tot slot wordt de commissie gevraagd om bij het opstellen van de nieuwe code nadrukkelijk 

aandacht te besteden aan inhoudelijke afstemming met de eveneens in vernieuwing zijnde 

European Code of Conduct for Research Integrity – conform de aanbeveling 2 uit het 

adviesrapport. 

 

1.4 Samenstelling en instellingsduur  

Tot lid van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd: 

 

Prof. dr. Keimpe Algra (voorzitter) 

Dr. Daan Andriessen  

Prof. dr. Roberta D'Alessandro 

Prof. mr. Antoine Hol 

Prof. dr. Huub Dijstelbloem 

Prof. dr. Lex Bouter 

Prof. dr. mr. Catrien Bijleveld 

Prof. dr. Jenny Dankelman 

Mr. Jan van Kreveld 

Prof. dr. Paul Smits 

Prof. mr. Jan Struiksma 

Prof. dr. Peter Werkhoven 
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De commissie wordt ingesteld tot 1 juli 2017. 

 

Als adviseurs van de commissie treden op:  

Erik van de Linde (vanuit het bureau van de KNAW) en Babs van den Bergh (vanuit het 

bureau van de VSNU). Rianne Kouwenaar ondersteunt de commissie vanuit het bureau van 

de VSNU. 

 

1.5 Kwaliteitsbeheer 

De leden van de commissie hebben, voordat zij benoemd zijn, kennis genomen van de “Code 

ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling” en de verklaring 

daarvan ingevuld en geretourneerd, voorafgaand aan de eerste vergadering van de 

commissie. 

 

1.6 Nazorg en communicatie 

De commissie besteedt aandacht aan de nazorg en communicatie rondom haar bevindingen. 

De onderwerpen wetenschappelijke integriteit en goede wetenschapsbeoefening zijn 

gevoelige onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen rekenen op een grote belangstelling van 

de media. De opdrachtgevers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de communicatie over 

de herziening van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. De code zal zowel 

in het Nederlands als in het Engels gepubliceerd worden. 

 

1.7 Kosten en vergoedingen 

De leden ontvangen desgewenst een vergoeding voor de reiskosten. 

 

1.8 Geheimhouding 

De commissie neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader 

van de uitvoering van dit besluit als vertrouwelijk is aan te merken. 

 

 

Aldus vastgesteld door de voorzitter van de VSNU op 15 november 2016 te Den Haag,  

 

namens de voorzitters van KNAW, NWO, NFU, VH en TO2-federatie, 

 

 

Dr. K.L.L.M. Dittrich 

Voorzitter VSNU 

 

 

 

 

 


