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Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 

 
1. Preambule 
 
Wetenschappelijk onderzoek is, in de woorden van de European Code of Conduct for 
Research Integrity (revised version, 2017), “the quest for knowledge obtained through 
systematic study and thinking, observation and experimentation”. Wetenschappelijke 
disciplines kunnen verschillen in hun benaderingen en methodes, maar de 
gemeenschappelijke drijfveer is de wens om onszelf en de wereld waarin wij leven beter te 
begrijpen. In de moderne kennissamenleving heeft wetenschappelijk onderzoek daarbij een 
rol gekregen die niet meer is weg te denken. Wetenschap levert kennis over en inzichten in 
alle aspecten van de werkelijkheid, en daarmee ook bouwstenen voor politieke 
besluitvorming en impulsen voor economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. De 
samenleving beseft dat en stelt op haar beurt steeds meer, en beter gearticuleerde, eisen 
aan de wetenschap. 
Voor het goed functioneren van wetenschap in deze rol is wetenschappelijke integriteit van 
essentieel belang, en dit geldt voor alle disciplines. Wetenschappelijk onderzoek ontleent zijn 
status immers aan het feit dat het gaat om een normatief gereguleerd proces, waarbij die 
normativiteit zowel methodologisch als ethisch van aard is en gearticuleerd kan worden in 
een aantal leidende principes: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, 
verantwoordelijkheid. Waar deze principes niet leidend zijn, bedreigt dit zowel de kwaliteit 
als de betrouwbaarheid van de wetenschap. Dat kan leiden tot directe schade, bijvoorbeeld 
aan de omgeving of patiënten, en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap, en het 
vertrouwen tussen wetenschappers onderling, aantasten. Het is daarom van groot belang dat 
de principes van goede en integere wetenschapsbeoefening en de daaruit voortvloeiende 
richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken maximaal helder geformuleerd en 
maximaal breed gekend en toegepast worden. Deze gedragscode beoogt daartoe bij te 
dragen. 
 
De manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en georganiseerd, maar ook 
de wijze waarop het ingebed is in de samenleving, is aan verandering onderhevig. Een 
gedragscode behoeft daarom van tijd tot tijd aanpassing, bijvoorbeeld door uitbreiding of 
specificering. Sinds het verschijnen van de eerste versie van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening in 2004 is er in Nederland, maar ook internationaal, veel aandacht 
geweest voor het belang van integere wetenschapsbeoefening en voor de rol die een 
gedragscode daarbij kan spelen. Dat heeft de afgelopen jaren al eens aanleiding gegeven tot 
enkele kleine wijzigingen in de tekst van de code, maar inmiddels is er behoefte ontstaan 
aan een nieuwe tekst met heldere richtlijnen en een duidelijker interne systematiek, die 
aansluit bij internationale ontwikkelingen, en die toepasbaar is voor zowel fundamenteel als 
toegepast en praktijkgericht onderzoek.1 De hier gepresenteerde code beoogt aan deze 
behoefte tegemoet te komen. Het is een gedragscode voor onderzoekers en instellingen in 
Nederland, maar zij respecteert de kaders van internationale raamdocumenten zoals de 

                                               
1 Zie het Rapport dat de Commissie Verkenning Herziening Gedragscode Wetenschapsbeoefening in 2016 
uitbracht aan VSNU, KNAW en NWO: 
http://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/eindversie%20rapport%20definitief.pdf  
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Singapore Statement on Research Integrity (2010)2, de Best Practices for Ensuring Scientific 
Integrity and Preventing Misconduct van de OECD (2007)3, en de (recent herziene) European 
Code of Conduct for Research Integrity van ALLEA (2017)4. 
 
Evenals veel analoge documenten in andere landen vertoont deze code in zijn kern een 
drieledige structuur. Na enkele bepalingen over de reikwijdte (hoofdstuk 2):  
 
(i) definieert hij een aantal principes van wetenschappelijke integriteit die leidend zijn voor 
verantwoorde onderzoekspraktijken (die zowel het werk van de individuele onderzoeker 
omvatten als de institutionele inbedding van dat werk) (hoofdstuk 3);  
(ii) stelt hij een aantal min of meer concrete richtlijnen voor verantwoorde 
onderzoekspraktijken vast, die voortvloeien uit deze principes (hoofdstuk 4); en  
(iii) benadrukt hij dat het bij de overschrijdingen van die richtlijnen om een spectrum van 
licht tot ernstig gaat (hoofdstuk 5) en beschrijft een aantal voorbeelden van overschrijdingen 
met een indicatie van de ernst van die overschrijdingen (bijlage 1).  
 
Aan deze drieledige kern is een hoofdstuk toegevoegd dat kaders stelt voor een eerlijke en 
zorgvuldige behandeling bij vermoedens van overschrijdingen (hoofdstuk 6) en een 
hoofdstuk dat de zorgplichten van instellingen omschrijft (hoofdstuk 7). 
 
Wetenschappelijke integriteit staat of valt met de werkwijze van de onderzoeker, die 
objectief, onafhankelijk en kritisch moet zijn. Deze code richt zich dan ook vooral daarop: de 
werkwijze van de onderzoeker en de manier waarop de instelling waarbinnen onderzoek 
wordt verricht een integere werkwijze faciliteert. Het maakt daarbij in beginsel geen verschil 
of het gaat om fundamenteel, toegepast of praktijkgericht onderzoek. 
  

                                               
2 Te raadplegen via: http://www.singaporestatement.org/downloads/singpore%20statement_A4size.pdf  
3 Te raadplegen via: https://www.oecd.org/sti/sci-tech/40188303.pdf  
4 Te raadplegen via: http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/05/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-
Research-Integrity-2017.pdf  



 

 

6

2. Reikwijdte 
 
Ten aanzien van de reikwijdte van deze code gelden de volgende bepalingen: 
 
 Deze gedragscode is bindend voor de organisaties die hem onderschrijven: dat zijn in 

ieder geval VSNU, Vereniging Hogescholen, KNAW, NWO, NFU, TO2 (Toegepast 
Onderzoek Organisaties); ook andere organisaties, inclusief private ondernemingen, 
kunnen zich hier bij aansluiten. Voor andere bij het wetenschappelijk onderzoek 
betrokken partijen (tijdschriftredacties, private ondernemingen, financiers) die deze code 
niet onderschrijven, of die zich gebonden achten aan andere (al dan niet internationale) 
codes, kan deze code eveneens van nut zijn, ook al zijn zij niet aan deze code gebonden. 

 Deze code gaat over wetenschappelijk onderzoek. Voor wetenschappelijk onderwijs is de 
code alleen van betekenis als onderwerp van kennisoverdracht en als normatief kader bij 
onderzoek en onderzoeksstages van studenten. Wetenschappelijk onderzoek dat door 
studenten wordt uitgevoerd valt daarmee wel binnen de normatieve kaders van deze 
code, maar zolang dat onderzoek binnen een educatieve context verricht wordt, en niet 
leidt tot publicaties anders dan een openbaar gemaakte scriptie, leiden overschrijdingen 
van de richtlijnen uit deze code niet tot sancties in het kader van deze code. 

 Methodenstrijd of debat over de interpretatie van onderzoeksgegevens is in vele vormen 
van wetenschappelijk onderzoek met enige regelmaat aan de orde. Het gaat om 
reguliere discussies binnen het kader van een discipline, die in de meeste gevallen niet in 
termen van wetenschappelijke integriteit gevoerd dienen te worden en in die gevallen 
dus buiten de reikwijdte van deze code vallen. 

 Op sommige gebieden die belendend zijn aan, en soms deels overlappen met, het terrein 
van wetenschappelijke integriteit bestaat ook bindende wet- en regelgeving. Ter 
informatie is een beknopt overzicht daarvan als bijlage 2 bij deze code opgenomen. 

 Van een onderzoeker mogen we naast wetenschappelijke integriteit ook andere vormen 
van integer gedrag verwachten; hij moet bijvoorbeeld zijn ondergeschikten en collega’s 
respectvol behandelen, en mag niet frauderen met declaraties. De normen die hier 
gelden vloeien echter niet voort uit de principes van wetenschappelijke integriteit en 
betreffen niet zozeer rol en gedrag van de onderzoeker qua onderzoeker, maar qua 
werknemer, leidinggevende, burger, etc. Op deze vormen van integriteit heeft deze code 
geen betrekking. 
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3. Principes 
 
Principes zijn de beginselen die de praktijk van integer onderzoek bepalen. Zij zijn leidend 
voor de individuele onderzoeker, maar ook voor andere bij het onderzoek betrokken partijen, 
zoals de instellingen waarbinnen onderzoek plaatsvindt, uitgeverijen, wetenschappelijke 
redacties, financiers van onderzoek en wetenschappelijke verenigingen, die gezien hun rol en 
gezien hun belang bij een verantwoorde onderzoekspraktijk geacht mogen worden de 
wetenschappelijke integriteit te bevorderen.  
 
Deze code baseert zich op de volgende vijf, breed gedragen, principes:  
 
(i) Eerlijkheid 
Eerlijkheid houdt in dat men geen ongefundeerde claims doet, dat men over het 
onderzoeksproces correct rapporteert, dat men data of bronnen niet verzint of vervalst, dat 
men alternatieve visies en tegenargumenten serieus neemt, dat men open is over 
onzekerheidsmarges, en dat men resultaten niet mooier voorstelt dan ze zijn. 
 
(ii) Zorgvuldigheid 
Zorgvuldigheid houdt in dat men in de discipline of het onderzoeksgebied als standaard 
geldende, of tenminste verdedigbare, methoden gebruikt en optimale precisie betracht bij de 
uitvoering en verslaglegging van het onderzoek. 
 
(iii) Transparantie 
Transparantie houdt in dat het voor anderen helder is op welke gegevens men zich heeft 
gebaseerd, hoe deze zijn verkregen, welke resultaten men heeft bereikt en langs welke weg, 
en wat de rol van externe belanghebbenden is geweest. Als delen van het onderzoek of van 
de data niet toegankelijk kunnen worden gemaakt, dienen daarvoor steekhoudende redenen 
gegeven te worden. Repliceerbaarheid of controleerbaarheid van alle stappen van het 
onderzoeksproces is in veel disciplines en onderzoekscontexten een vereiste. In elk geval 
dienen alle stappen in de argumentatie te volgen te zijn. 
 
(iv) Onafhankelijkheid 
Onafhankelijkheid houdt in dat men zich bij de beoordeling van de data, in de keuze van de 
methode en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van 
onderzoek of onderzoeksvoorstellen van anderen, niet laat beïnvloeden door buiten-
wetenschappelijke overwegingen (bijvoorbeeld overwegingen van commerciële, politieke, 
levensbeschouwelijke of persoonlijke aard). Onafhankelijkheid omvat daarmee ook 
onpartijdigheid. Het principe van onafhankelijkheid zoals hier beschreven betreft de 
werkwijze van de onderzoeker. Volledige onafhankelijkheid bij de keuze van het 
onderzoeksobject en de onderzoeksvraag is niet altijd mogelijk, nodig, of wenselijk. 
 
(v) Verantwoordelijkheid  
Verantwoordelijkheid houdt in dat men zich rekenschap geeft van het feit dat men als 
onderzoeker niet in isolement opereert, en daarom rekening houdt met de legitieme 
belangen van bij het onderzoek betrokken proefpersonen of proefdieren, eventuele 
opdrachtgevers, de omgeving, cultuur, wetenschap en samenleving.  
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Niet al deze principes van wetenschappelijke integriteit zijn absoluut (‘eerlijkheid’ is dat 
bijvoorbeeld wel: dat dient altijd en overal leidend te zijn). In sommige gevallen kunnen zij 
elkaars reikwijdte beperken (bijvoorbeeld: verantwoordelijkheid jegens een opdrachtgever of 
jegens de openbare veiligheid kan grenzen stellen aan de transparantie die een onderzoeker 
kan betrachten). In andere gevallen kennen zij beperkingen die samenhangen met de 
specifieke en beperkte rol van de wetenschapper (bijvoorbeeld: de mate waarin een 
wetenschapper als wetenschapper verantwoordelijkheid moet voelen voor de maatschappij 
als geheel of voor het oplossen van de wereldproblemen is niet onbeperkt).  
 
Deze vijf principes zijn in hoofdstuk 4 geconcretiseerd in richtlijnen voor verantwoorde 
onderzoekspraktijken. Als een richtlijn niet is nageleefd (hierna: overschreden), kan een 
sanctie worden opgelegd (zie hoofdstukken 5 en 6). Als een principe niet is nageleefd zonder 
dat tevens een richtlijn is overschreden, kan alleen in bijzondere gevallen een sanctie 
worden opgelegd.  
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4. Richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken 
 
De in hoofdstuk 3 vermelde principes worden in dit hoofdstuk uitgewerkt in concrete 
richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken. Deze richtlijnen bepalen waaraan een 
wetenschappelijk onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek, al dan niet in teamverband, 
dient te houden. Ze zijn uitgewerkt voor elke fase van wetenschappelijk onderzoek: ontwerp, 
uitvoering, verslaglegging, beoordeling en publieke communicatie. De richtlijnen kunnen per 
discipline verder worden uitgewerkt en aangevuld. Ook overschrijding daarvan kan 
aanleiding geven tot een sanctie.  
 
Richtlijnen geordend naar de fases van het onderzoek 
 
Ontwerp 
1. Onthoud je van ongefundeerde claims over te behalen resultaten. 
2. Geef een zorgvuldige methodologische onderbouwing. 
3. Betracht openheid over de rol van externe belanghebbenden en over belangenconflicten. 
4. Geef steekhoudende redenen (zoals bescherming van de identiteit van de deelnemers, 

veiligheidsoverwegingen, commerciële belangen) indien delen van het onderzoek of de 
data na afloop niet beschikbaar gemaakt zullen worden. 

5. Houd bij de bepaling van onderwerp en inrichting van het onderzoek voldoende rekening 
met de belangen van wetenschap en samenleving. 

6. Zorg dat de vereiste toestemmingen worden verkregen en dat voor zover nodig ethische 
toetsing plaatsvindt. 

 
Uitvoering 
7. Wees precies en accuraat bij de uitvoering van het onderzoek. 
8. Geef op eerlijke wijze de verkregen data weer. 
9. Zorg voor controleerbaarheid van bronnen. 
10. Wees transparant in methode en werkwijze (waar relevant via logboeken en verslagen): 

alle stappen van het onderzoeksproces moeten te volgen (in veel disciplines betekent 
dit: repliceerbaar of controleerbaar) zijn; alle stappen in de argumentatie moeten 
navolgbaar zijn. 

11. Hanteer methoden die binnen de discipline en/of het onderzoeksgebied de toets der 
wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan. 

12. Vermijd dat de beoordeling van de data, de keuze van de onderzoeksmethode en de 
weging van mogelijke verklaringen worden beïnvloed door buiten-wetenschappelijke 
argumenten of voorkeuren (commercieel, politiek, levensbeschouwelijk, persoonlijk). 

13. Houd rekening met belangen van proefpersonen, proefdieren en de risico’s voor de 
onderzoekers en de omgeving, waarbij in ieder geval alle relevante wet- en regelgeving 
in acht wordt genomen.5 

14. Houd je deskundigheid op peil. 
15. Aanvaard geen taken die je deskundigheid te buiten gaan. 

 
Verslaglegging 
16. Doe recht aan een ieder die aan het onderzoek heeft bijgedragen. 

                                               
5 Zie bijlage 2 voor een overzicht van de in dit verband meest relevante wetgeving. 
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17. Sta voor een eerlijke toedeling van auteurschap. Houd je hierbij aan de binnen de 
discipline geldende richtlijnen. 

18. Doe bij het overnemen van ideeën, procedures, resultaten en citaten recht aan relevant 
werk van anderen. 

19. Presenteer op zorgvuldige wijze bronnen, data en argumenten. 
20. Vermijd onnodig hergebruik van eerder gepubliceerde teksten waarvan men zelf auteur 

of medeauteur was. 
a. Wees transparant over het hergebruik door te verwijzen naar de oorspronkelijke 

publicatie. 
b. Die bronvermelding is niet nodig bij hergebruik van inleidingen en beschrijvingen 

van de toegepaste methode.6 
21. Wees transparant over de gevolgde methode en werkwijze: alle stappen van het 

onderzoeksproces moeten te volgen (in veel disciplines betekent dit: repliceerbaar of 
controleerbaar) zijn; alle stappen in de argumentatie moeten navolgbaar zijn. 

22. Wees helder over de resultaten en conclusies en de reikwijdte daarvan. 
23. Wees expliciet over het niet rapporteren van onderzoeksresultaten die conform de 

onderzoeksopzet wel verzameld zijn, en beargumenteer de selectie. 
24. Wees expliciet over onzekerheden en contra-indicaties en onthoud je van ongefundeerde 

claims. 
25. Wees expliciet over andersluidende standpunten die relevant zijn voor de interpretatie 

van de onderzoeksresultaten. 
26. Wees open en volledig over de rol van externe belanghebbenden, mogelijke 

belangenconflicten en relevante nevenwerkzaamheden. 
27. Geef steekhoudende redenen (zoals bescherming van de identiteit van de deelnemers, 

veiligheidsoverwegingen, commerciële belangen) indien het onderzoek of de data of 
delen van het onderzoek of van de data niet beschikbaar gemaakt worden. 

28. Betrek alle co-auteurs en samenwerkingspartners bij de verschillende versies van de 
conceptpublicatie. 

 
Beoordeling 
29. Wees eerlijk en zorgvuldig bij peer review en motiveer de beoordeling. 
30. Maak geen gebruik van vertrouwelijke informatie die ter kennis is gekomen in het kader 

van een beoordeling, tenzij daarvoor expliciet toestemming is verkregen. 
31. Beoordeel niet als er twijfel kan rijzen over je onafhankelijkheid, bijvoorbeeld vanwege je 

participatie in een concurrerend onderzoeksproject of -programma. 
32. Beoordeel niet, of alleen in algemene zin, buiten het domein van je eigen competentie. 
33. Werk loyaal mee aan in- en externe beoordelingen van het eigen onderzoek. 
 
Publieke communicatie 
34. Wees eerlijk in publieke communicatie en helder over de beperkingen van het onderzoek 

en van de eigen expertise. 
35. Wees duidelijk over de rol waarin wordt deelgenomen aan het publieke debat en eerlijk 

over conflicterende belangen. 
36. Corrigeer fouten en in het publieke debat gerezen misverstanden over de eigen 

onderzoeksresultaten snel en duidelijk.  

                                               
6 Zie KNAW, Correct Citeren. Briefadvies KNAW April 2014, Amsterdam, april 2014. 
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5. Spectrum van lichte tot ernstige overschrijdingen van de richtlijnen  
 
Volgens deze code kan bij overschrijding van elke richtlijn uit hoofdstuk 4 en van elke nadere 
of aanvullende richtlijn voor een discipline of onderzoeksgebied een sanctie worden 
opgelegd. Of, ook als een overschrijding is komen vast te staan, inderdaad een sanctie moet 
worden opgelegd en welke sanctie, hangt af van de ernst van de overschrijding in het 
concrete geval. Het gaat hierbij om een spectrum: van heel lichte overschrijdingen tot zeer 
ernstige. 
Vanouds werd onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk wangedrag en bedenkelijke 
onderzoekspraktijken. Vaak werden uitsluitend fingeren, vervalsen en plagiaat als 
wetenschappelijk wangedrag en schending van de wetenschappelijk integriteit opgevat en 
was de opvatting dat alleen in die gevallen een sanctie kon worden opgelegd. Uitgangspunt 
van deze code is echter dat ook bij andere overschrijdingen van de richtlijnen een sanctie 
geboden kan zijn.  
 
Als hulpmiddel voor degenen die vermoedens van overschrijdingen van de richtlijnen 
behandelen, worden in het onderstaande enkele factoren voor het bepalen van de ernst van 
overschrijdingen geformuleerd en vervolgens drie mogelijke kwalificaties van die ernst. 
 
De ernst van een overschrijding hangt onder meer van de volgende factoren af: 
a. de impact op het vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen 

wetenschappers; 
b. de impact op de validiteit van het desbetreffende onderzoek en de stand van de 

wetenschap ter zake; 
c. de gevolgen voor individuen, de samenleving en de omgeving; 
d. of het gedrag opzettelijk heeft plaatsgevonden, of anderszins verwijtbaar is; 
e. de frequentie, waarbij ook het gedrag van de onderzoeker in andere onderzoeksprojecten 

wordt betrokken; 
f. de senioriteit en ervaring van de onderzoeker; 
g. het voor de onderzoeker te verwachten voordeel van de overschrijding; 
h. de opvattingen over de overschrijding van de richtlijn in de discipline waarin deze heeft 

plaatsgevonden, en; 
i. de mate waarin de instelling de randvoorwaarden als bedoeld in hoofdstuk 7 voor 

handelen conform de richtlijnen heeft gerealiseerd. 
 
Ter aanduiding van de ernst van een overschrijding kan één van de volgende drie 
kwalificaties worden gegeven: 
 Een ernstige overschrijding die opzettelijk is gepleegd of het gevolg is van een grove 

nalatigheid, is een schending van de wetenschappelijke integriteit (A). 
 Een minder ernstige overschrijding kan, afhankelijk van de omstandigheden, worden 

aangemerkt als een schadelijke onderzoekspraktijk (B) of als een tekortkoming in de 
onderzoekspraktijk (C); bij die omstandigheden is onder meer van belang of de 
overschrijding een incidentele is.  

 
Ter illustratie geeft bijlage 1 enkele concrete voorbeelden van overschrijdingen van de 
richtlijnen, met een indicatie van de ernst van de overschrijding.  
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6. Procedure bij meldingen of vermoedens van overschrijdingen van de 
richtlijnen 
 
Procedure 
De instelling draagt zorg voor een zorgvuldige en eerlijke procedure voor de behandeling en 
besluitvorming bij meldingen of vermoedens van overschrijdingen van de richtlijnen uit 
hoofdstuk 4 of van nadere en aanvullende richtlijnen voor een discipline. Hierbij gelden de 
volgende uitgangspunten: 
– De behandeling vindt plaats naar aanleiding van een melding of op verzoek van het 

bestuur van de instelling, door een daartoe aangewezen commissie of functionaris. 
– De melding of het verzoek moet voldoende zijn onderbouwd. 
– Van behandeling of verdere behandeling kan worden afgezien als blijkt dat de melding of 

het verzoek kennelijk ongegrond of van onvoldoende belang is.  
– Van behandeling of verdere behandeling kan worden afgezien als blijkt dat de melding of 

het verzoek uitsluitend berust op een professioneel verschil van mening.  
– Anonieme meldingen worden alleen behandeld als ze ernstig zijn en verifieerbaar zijn 

zonder contact met de melder. 
– De procedure: 

 voorziet in eerlijke behandeling, waaronder hoor en wederhoor en het aan 
betrokkenen beschikbaar stellen van alle relevante informatie;  

 is vertrouwelijk; 
 is zo ingericht dat betrokkenen geen onnodig nadeel ondervinden; 
 wordt binnen een redelijke termijn afgehandeld;  
 wordt uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen; 
 is uitgewerkt in een heldere en eenvoudig vindbare regeling.  

– Degene die wordt beschuldigd van een overschrijding wordt geacht onschuldig te zijn tot 
het tegendeel is bewezen. 

– Na de behandeling worden de bevindingen openbaar gemaakt, in beginsel 
geanonimiseerd. 

– De instelling waarborgt bescherming van de rechten van hen die een melding hebben 
gedaan en van hen op wie de melding betrekking heeft en zorgt dat zij geen onnodig 
nadeel ondervinden. 

 
Sancties en maatregelen  
Als een overschrijding is komen vast te staan, kunnen onder andere een of meer van de 
volgende sancties worden opgelegd:  

 retractie van wetenschappelijke publicaties; 
 schriftelijke berisping; 
 schorsing, ontslag of demotie van de onderzoeker; 
 derden inlichten over de uitkomst van het onderzoek en over het besluit daarover. 

De sancties dienen passend en proportioneel te zijn en staan los van mogelijke andere 
sancties zoals strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of (andere) bestuursrechtelijke sancties. Zo 
nodig doet de instelling aangifte. 
Verder kunnen maatregelen nodig zijn om onderzoekspraktijken te verbeteren, uiteraard ook 
als geen sancties worden opgelegd. De maatregelen kunnen onder meer op preventie en 
tijdige detectie zijn gericht. Zo nodig wordt een betrokkene een tijd niet als promotor 
aangewezen.  
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7. Zorgplichten van instellingen 
 
Instellingen moeten voor een werkomgeving zorgen waarbinnen verantwoorde 
onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaarborgd. Onderstaande geboden zijn geen 
richtlijnen als bedoeld in hoofdstuk 4, maar zorgplichten: naleving ervan bevordert dat aan 
de richtlijnen wordt voldaan. In feite gaat het ook bij de zorgplichten steeds over het gedrag 
van individuen: onderzoekers, begeleiders, leidinggevenden en bestuurders. Deze personen 
vervullen rollen op verschillende niveaus in de instelling. Veel van de zorgplichten betreffen 
meerdere lagen in de organisatie. 
 
Training en supervisie 
1. Veranker de aandacht voor wetenschappelijke integriteit in het onderwijs aan 

universiteiten en hogescholen. 
2. Creëer bewustzijn over wetenschappelijke integriteit in de organisatie en verzorg of 

faciliteer waar nodig trainingen voor onderzoekers. 
3. Draag bij aan een werkomgeving waarin verantwoorde onderzoekspraktijken worden 

gefaciliteerd. 
4. Zorg dat begeleiding van promovendi en junioronderzoekers plaatsvindt door senior-

onderzoekers met de juiste competenties. 
 
Onderzoekscultuur 
5. Bevorder een onderzoekscultuur waarin de richtlijnen uit hoofdstuk 4 zijn verankerd en 

neem maatregelen als er signalen zijn dat deze worden overschreden of dreigen te 
worden overschreden.  

6. Zorg voorzover nodig voor heldere instructies, protocollen of andere middelen die de 
onderzoeker steun bieden en inzicht in wat een verantwoorde onderzoekspraktijk binnen 
zijn discipline en instelling impliceert. 

7. Zorg voor passende preventieve maatregelen om overschrijding van de richtlijnen te 
voorkomen, zoals interne audits, plagiaatcontrole, toezicht op de kwaliteit en intensiteit 
van de begeleiding van promovendi en junior-onderzoekers, en toezicht op de 
samenstelling van promotiecommissies. 

8. Selecteer senior onderzoekers die beschikken over state of the art wetenschappelijke en 
methodologische vorming. 

9. Zorg voor een onderzoekscultuur waarin onderzoekers elkaar aanspreken op de 
richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken en bij een redelijk vermoeden van 
overschrijding van die richtlijnen bereid zijn dit te melden bij de relevante instantie 
binnen de eigen instelling (zoals een Commissie Wetenschappelijke Integriteit of een 
vertrouwenspersoon). 

 
Databeheer 
10. Verzorg een onderzoeksinfrastructuur waarin state of the art datamanagement de regel 

is en wordt gefaciliteerd. 
11. Zorg dat kwalitatieve en kwantitatieve data, protocollen, processen, 

onderzoeksmaterialen en bijbehorende metadata bewaard kunnen worden. 
12. Zorg dat alle data en onderzoeksmaterialen, al dan niet gepubliceerd, worden beheerd, 

gecureerd en een passende periode veilig bewaard. 
13. Zorg dat data zoveel als mogelijk openbaar en toegankelijk zijn en zoveel als 

noodzakelijk vertrouwelijk blijven.  
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14. Zorg dat inzichtelijk is hoe toegang tot data en onderzoeksmateriaal binnen de instelling 
kan worden verkregen. 

 
Openbaarmaking en verspreiding 
15. Zorg ervoor dat in overeenkomsten met opdrachtgevers eerlijke afspraken worden 

gemaakt over het al dan niet openbaar en toegankelijk maken van data en 
onderzoeksmateriaal. 

16. Zorg dat daarbij de regelgeving over intellectueel eigendom wordt gerespecteerd. 
 
Ethische normstelling en procedures 
17. Zorg voor voorzieningen zoals één of meer ethische commissies die onderzoekers – al 

dan niet bindend - adviseren over zaken als inzet van en omgang met patiënten, 
proefpersonen en proefdieren, gebruik van menselijke weefsels, risico’s voor cultureel 
erfgoed en mogelijke belangenconflicten. 

18. Zorg dat iedere onderzoeker die verbonden is aan de instelling, een actueel en volledig 
overzicht van zijn relevante nevenwerkzaamheden, nevenfuncties en nevenbelangen via 
de instellingswebsite kan publiceren. 

19. Wees transparant over het beleid en de maatregelen van de instelling hieromtrent.  
20. Zorg voor de benoeming van goed bereikbare vertrouwenspersonen wetenschappelijke 

integriteit. 
21. Zorg voor een procedure als bedoeld in hoofdstuk 6.  
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BIJLAGE 1 Enkele voorbeelden van overschrijdingen van richtlijnen voor 
verantwoorde onderzoekspraktijken 
 
Deze bijlage bevat een aantal voorbeelden van overschrijdingen van de richtlijnen voor 
verantwoorde onderzoekspraktijken. De nummers aan het eind van elk voorbeeld verwijzen 
naar de richtlijnen uit hoofdstuk 4. De letters verwijzen naar de mogelijke kwalificatie van de 
betreffende schendingen zoals beschreven in hoofdstuk 5. Omdat het niet mogelijk is om alle 
mogelijk relevante omstandigheden voor zo’n kwalificatie binnen het bestek van deze code te 
beschrijven, worden soms meerdere alternatieve kwalificaties gegeven. De voorbeelden zijn 
ingedeeld overeenkomstig de fasen van hoofdstuk 4, maar behelzen een problematiek die 
soms meerdere fasen omvat. De voorbeelden zijn deels geënt op casuïstiek uit de praktijk 
van commissies wetenschappelijke integriteit.  
 
Ontwerp 
i) Een onderzoeker zet een tweetal promovendi op promotieonderzoeken waarvan na twee 
jaar blijkt dat beide onderzoeken volledig overbodig zijn. Elders is exact hetzelfde onderzoek 
reeds verschillende malen verricht en daarover is reeds gepubliceerd. Het blijkt dat de 
onderzoeker bij de opzet van de promotieonderzoeken heeft nagelaten om na te gaan of 
over de betreffende onderwerpen al voldoende bekend was. (5) (B,C) 
 
ii) Op basis van eerder exploratief onderzoek wordt een aanvraag gedaan voor subsidiëring 
van een hypothese-toetsend onderzoek. Om de subsidie te verkrijgen heeft de onderzoeker 
een te rooskleurig beeld geschetst van de mogelijke vernieuwende inzichten en 
belangwekkende resultaten van het onderzoek. Na tegenvallende uitkomsten blijkt dat ook 
voor maatstaven van behoorlijk exploratief onderzoek zeer sterk was toe geredeneerd naar 
bepaalde conclusies. (1,5) (B,C) 
 
Uitvoering 
iii) Een onderzoeker heeft toestemming van de medisch-ethische commissie voor een 
onderzoek bij patiënten. Bij de uitvoering van het onderzoek doen zich bij enkele patiënten 
ernstige bijwerkingen voor die niet waren voorzien. De onderzoeker overweegt dit te melden, 
conform de geldende wet- en regelgeving. De betreffende patiënten willen echter dat, 
ondanks de bijwerkingen, de onderzoeker doorgaat met de behandeling. Zijn uiteindelijke 
afweging om inderdaad door te gaan met de behandeling zonder de ernstige bijwerkingen te 
melden bij de medisch-ethische commissie wordt mede ingegeven door private financiële 
belangen. Hij vreest voor verlies van de royale vergoeding die de sponsor heeft toegezegd. 
Melding zou waarschijnlijk leiden tot beëindiging van het onderzoek. (6, 13,12) (A,B) 
 
iv) Een methodoloog vraagt databestanden op van onderzoeken met in zijn ogen 
opmerkelijke resultaten. In een tweetal publicaties van een gerenommeerd onderzoeker stuit 
hij op bevindingen die onwaarschijnlijk lijken. Een statistische analyse op basis van 
beschikbare data zou uitkomst kunnen bieden. Helaas, de ruwe data (scores op formulieren) 
zijn niet meer beschikbaar. Deze zijn na 4 jaar vernietigd wegens ruimtegebrek. De 
wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar. De harde schijf van de laptop waarop de digitale 
data-bestanden stonden is gecrasht. De methodoloog heeft redenen om aan te nemen dat 
hier sprake is van fabricatie of vervalsing, maar kan dat moeilijk hard maken nu de data niet 
meer beschikbaar zijn. (8,9,10,11,21,33) (A,B,C) 
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v) Een onderzoeker heeft bij de behandeling van een eerder vermoeden van overschrijding 
van de richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken het advies gekregen in het 
vervolg zijn statistische analyses aan een expert voor te leggen. Gebleken is dat hij over 
onvoldoende kennis en kunde beschikt om dergelijke analyses goed uit te voeren. Een 
statisticus die de kwaliteit van de statistische analyses binnen het betreffende vakgebied 
onderzoekt, stuit bij een 12-tal artikelen op naam van de onderzoeker op serieuze fouten. 
Het blijkt dat het in 9 van de 12 gevallen gaat om artikelen die zijn gepubliceerd nadat de 
onderzoeker uitdrukkelijk was gewaarschuwd. (7,14,15) (A,B) 
 
vi) Een promovendus wil aantonen dat de bestaande wetgeving de mogelijkheid biedt om 
bepaalde bevoegdheden toe te kennen aan bepaalde professionals. Eigenlijk gelooft niemand 
in de bepleite mogelijkheid en er is één publicatie waarin uitdrukkelijk wordt beargumenteerd 
dat die bevoegdheden inderdaad niet passen binnen het bestaande wettelijke kader. In het 
proefschrift wordt aan dit artikel voorbijgegaan. Weliswaar wordt het een keer aangehaald, 
maar nergens wordt op de in dat artikel uitgewerkte argumentatie ingegaan. De 
promovendus heeft inmiddels de toezegging dat hij na de promotie een functie krijgt als een 
professional van de soort waarover het in het onderzoek gaat. (2,18) (B,C) 
 
vii) Bij een onderzoek wordt door de opdrachtgever binnen de begeleidingscommissie sterk 
gestuurd op de uitkomsten daarvan. De onderzoeker laat zich daar grotendeels door leiden, 
ook al komt hij op basis van zijn onderzoek eigenlijk tot andere, in ieder geval meer 
genuanceerde bevindingen. Hij zoekt uiteindelijk naar een zodanige formulering van de 
conclusies en onderbouwing daarvan dat het geheel voor de opdrachtgever aanvaardbaar is. 
De onderzoeker doet dit, omdat hij hoopt op meer opdrachten van dezelfde opdrachtgever. 
(12, 23) (A,B) 
 
Verslaglegging 
viii) Een onderzoeker geeft een assistent de opdracht om een overzicht te maken van 
beleidsdocumenten op het terrein van een belangrijk politiek onderwerp. De assistent gaat 
slordig te werk. Hij neemt grote delen over uit eerder verschenen studies van andere 
auteurs, maar laat na de bronnen te noteren. De onderzoeker krijgt op een dag het 
uitgebreide overzicht en neemt het vrijwel integraal over en biedt het in de vorm van een 
klein boekje aan bij een uitgever. Een gerenommeerd onderzoeker op het onderhavige 
beleidsterrein stelt het vermeende plagiaat aan de orde. Grote delen van de inmiddels 
gepubliceerde tekst zijn afkomstig uit zijn eerdere studie zonder dat daar expliciet naar is 
verwezen. (16,17,18,19) (A,B) 
 
ix) Een onderzoeker neemt voor een eigen publicatie een groot deel over van een thesis van 
een van zijn studenten, zonder bronvermelding of erkenning van (mede-)auteurschap. Hij is 
van mening dat dit ook niet nodig is. Hij heeft immers het onderwerp bedacht en bij de 
tijdrovende begeleiding veel input geleverd aan de student. De thesis is als zeer goed 
beoordeeld. (16,17,18,19) (A,B) 
 
x) Een promovendus heeft het merendeel van het onderzoek uitgevoerd, maar hij wordt niet 
opgevoerd als eerste auteur, omdat de supervisor met een andere promovendus heeft 
afgesproken dat deze als eerste auteur wordt opgevoerd. Dit is nodig om voldoende artikelen 
met eerste auteurschap te verkrijgen voor de aanstaande promotie. Weliswaar heeft deze 



 

 

17

promovendus aan het betreffende onderzoek meegewerkt, maar door omstandigheden heeft 
eerstgenoemde promovendus het leeuwendeel daarvan uitgevoerd. (16,17) (C) 
 
xi) Het onderzoek van een onderzoeker naar een veel voorkomende aandoening is mede 
gefinancierd door een farmaceutisch bedrijf. De bevindingen van zijn onderzoek deelt hij met 
huisartsen. Hij beveelt daarbij een behandelmethode aan met een bepaald type 
geneesmiddelen. Dit middel worden uitsluitend geproduceerd door het bedrijf dat het 
onderzoek meefinancierde. Hij meldt de subsidie van het bedrijf wel in de publicatie van de 
onderzoeksresultaten in een medisch tijdschrift, maar niet in zijn communiqué aan de 
huisartsen waarin ook niet naar de publicatie wordt verwezen. (26) (C) 
 
xii) Een hoofdredacteur wil een artikel graag opnemen in het tijdschrift onder de voorwaarde 
dat het aantal woorden wordt teruggebracht met 20 procent. Hij doet tevens de suggestie 
om te besparen op het aantal literatuurverwijzingen. In het proces vallen, ongewild, ook 
verwijzingen weg naar enkele citaten en verschillende parafraseringen van onderdelen van 
het werk van anderen. (9,18,19) (B,C) 
 
xiii) Een onderzoeker publiceert regelmatig artikelen waarvan de inhoud en de gebruikte data 
grotendeels overlappen met de inhoud van eerdere publicaties van zijn hand. In de artikelen 
zelf vindt men geen verwijzingen naar de eerder gepubliceerde stukken. Titels en 
samenvattingen suggereren dat het steeds om nieuw onderzoek ging. (20) (A,B) 
 
Beoordeling 
xiv) Beoordelaars van onderzoeksvoorstellen voor subsidies spreken af de voorstellen die ze 
moeten beoordelen op het vlak van de eigen discipline hoog te scoren, zodat er in de eerste 
ronde zoveel mogelijk doorkomen. Ze menen dat op deze wijze de onderzoeksvoorstellen 
van de eigen discipline in de daaropvolgende ronden een grotere kans hebben om te worden 
geselecteerd voor subsidie dan die van de andere disciplines wanneer een multidisciplinair 
samengestelde commissie de overgebleven voorstellen verder zal beoordelen. (29) (B,C) 
 
xv) Een promotor twijfelt aan de kwaliteit van een proefschrift. Om er zeker van te zijn dat 
het proefschrift positief wordt beoordeeld, stelt hij de beoordelingscommissie samen uit deels 
bevriende collega’s, deels deskundigen die niet zo goed thuis zijn in het vakgebied. Ze zullen 
al snel onder de indruk zijn van de veelal complexe formuleringen en redeneringen. De 
beoordelaars hebben elk binnen hun domein een goede wetenschappelijke reputatie. Het 
doctoraat wordt uiteindelijk verleend, maar een recensie breekt het proefschrift volledig af. 
De kwaliteit is evident beneden de maat. (31,32) (B,C) 
 
Publieke communicatie 
xvi) Twee onderzoekers trekken veel media-aandacht met verrassende uitkomsten van hun 
onderzoek over crimineel gedrag onder bepaalde bevolkingsgroepen. Het onderzoek haalt 
bepaalde vooroordelen binnen politiek en samenleving onderuit. Na publicatie van de 
bevindingen stuit men echter op een ernstige tekortkoming in de statistische analyse. Een 
nieuwe analyse laat een heel ander beeld zien. De onderzoekers besluiten hier echter niets 
mee te doen. Het zou een blamage zijn en hun reputatie schaden als zij hiermee naar buiten 
zouden treden. (22,24,34,36) (B,C) 
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xvii) Uit onderzoek blijkt dat de meeste asielzoekers in meer of mindere mate economische 
motieven hebben. Maar tegelijkertijd maken de resultaten duidelijk dat de dominante 
redenen voor de asielaanvraag in het merendeel van de gevallen is gelegen in bedreiging 
en/of onveiligheid in het land van herkomst. Een onderzoeker zoekt de publiciteit en stelt dat 
vrijwel alle asielzoekers economische motieven hebben, maar zwijgt over de dominante 
redenen. Ook meldt hij niet zijn lidmaatschap van een politieke partij aan de extreem 
rechtse kant van het politieke spectrum. (34,35) (B,C) 
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BIJLAGE 2 Voorbeelden van wet- en regelgeving die overlapt met of grenst 
aan richtlijnen voor verantwoorde onderzoekspraktijken 
 

1. Algemene verordening gegevensbescherming  
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL) 

2. Besluit genetisch gemodificeerde organismen 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0035090) 

3. Besluit stralingsbescherming 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0012702) 

4. Code of Ethics for research in the Social and Behavioural Sciences involving human 
subjects  
(https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/file/5726/download?token=JCDTG3ky)  

5. Embryowet 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0013797) 

6. Gedragscode gezondheidsonderzoek 
(https://www.federa.org/sites/default/files/bijlagen/coreon/gedragscode_gezondheidsonderzoek.pdf) 

7. Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek 
(https://www.federa.org/sites/default/files/images/codegoedgebruik_versiea4_juli_2015_beeldmerk_federa_en_c
oreon_corr_pag_4_jvds.pdf) 

8. Regeling genetisch gemodificeerde organismen 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0035072) 

9. Richtlijn betreffende dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063&from=EN) 

10. Sectorale regeling nevenwerkzaamheden van de VSNU 
(http://www.vsnu.nl/files/VSNU%202017/Sector%20regeling%20nevenwerkzaamheden%202017.pdf)  

11. Wet bescherming persoonsgegevens7 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468) 

12. Wet foetaal weefsel 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0012983) 

13. Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0009408)  

14. Wet milieubeheer 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245) 

15. Wet op de dierproeven 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0003081) 

16. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5) 

17. Wet op de medische hulpmiddelen 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0002697) 

18. Wet op het bevolkingsonderzoek 
(http://wetten.overheid.nl/BWBR0005699) 

 

                                               
7 De Wet bescherming persoonsgegevens wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Het is de bedoeling dat op die datum tevens een Nederlandse Uitvoeringswet AVG in 
werking treedt. 


