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Instelling ethische commissie FNWI

Geacht College,
Het is mij een genoegen u te kunnen melden dat ik vandaag een toetsingskader heb vastgesteld voor
de behandeling van ethische kwesties in het wetenschappelijk onderzoek van de FNWI. Tevens heb
ik de commissie die mij het afgelopen half jaar op ad interim basis geadviseerd heeft over dit
toetsingsbeleid formeel de rol gegeven van facultaire ethische (toetsings-)commissie. Deze FEC
bestaat uit prof. dr. Cees de Laat (IvI, voorzitter), prof. dr. Yde Venema (ILLC) en
prof. dr. Ronald Koes (SILS). De commissie heeft onder meer de opdracht gekregen om op verzoek
van onderzoekers en docenten toetsingen uit te voeren van onderzoek dat vatbaar zou kunnen zijn
voor kwetsbaarheden van ethische aard. De FEC adviseert gezagsdragers - instituuts- en
onderwijsdirecteuren, decaan - die uiteindelijk beslissen over toelaatbaarheid of eventuele te nemen
maatregelen.
Hierbij treft u mijn besluit en het toetsingskader aan. In het toetsingskader zijn ook de taken van de
FEC vastgelegd. Daarmee is naar mijn oordeel op een voor de FNWI passende wijze voorzien in de
borging van een zorgvuldige afweging van de ethische aspecten van het onderzoek, waarbij ook de
eigen verantwoordelijkheid van de onderzoekers in het proces wordt benadrukt.
Overigens beschikt ieder onderzoeksinstituut ook over een contactpersoon specifiek op het gebied
van wetenschappelijke integriteit (scientific (mis-)conduct). Al eerder heb ik u geïnformeerd over de
aanstelling van een Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit voor het Science Park,
prof. dr. Jeroen van Dongen.
Met vriendelijke groet,

prof. dr. P.H. van Tienderen,
decaan
Cc: directeuren onderzoekinstituten, onderwijsdirecteuren CoS en Graduate schools, leden van de FEC,
prof. dr. Jeroen Van Dongen (VWI)

