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gever.De wetenschapbeoefenaar heeft steeds de vrijheid de bevindingen binnen een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren; daarbij is twee maanden redelijk te achten en zes maanden in het algem
m (te rekenen vanaf het moment van levering van de eindresultaten aan de opdrachtgever). Een uitzondering dient hier te worden gemaakt bij 'Intellectual Property' kwesties: dan kan een periode van maxima
eaccepteerd.In het contract wordt de wijze van publiceren overeengekomen. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. De onderzoeker heeft echter het laatst
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Declaration of Scientific Independence

 The structure of the research shall not be geared towards

producing the desired outcome for the client.

 The assignment and its objective shall preferably be formulated jointly

by the client and the researcher.
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depend on the outcome or interpretation of the research.

 The results of scientific research shall be published irrespective

of whether they are favourable to the client.

 The scientist shall always be free to publish the findings of the research
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can be regarded as a reasonable period, with six months generally the
maximum (this period being calculated from the moment that the final
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