
De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.
Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de 
opdrachtgever.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 algemeen het 
maximum (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 maximaal 12 maanden 
worden geaccepteerd.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 laatste woord over 
inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.
Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer 
gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of 
ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere 
vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie 
door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en 
opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden 
gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name 
genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is 
beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij 
voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke 
onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors 
worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst 
van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever 
gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het 
onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde 
opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere 
vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een 
eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de 
uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.
Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden 
vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet 
toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering 
zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke 
publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) 
worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek 
wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van 
waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.De wetenschapbeoe-
fenaar 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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de 
wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de 
onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van 
het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en 
andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en 
plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. 
adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit 
(LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de 
opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn 
voor de opdrachtgever.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 algemeen het 
maximum (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 maximaal 12 maanden 
worden geaccepteerd.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 laatste woord over 
inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.
Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer 
gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of 
ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere 
vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie 
door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en 
opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden 
gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors worden met name 
genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is 
beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij 
voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke 
onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde opdrachten en/of andere sponsors 
worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.De tekst 
van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een eventueel door de opdrachtgever 
gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of interpretatie van het 
onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.Externe financiers van uitgevoerde 
opdrachten en/of andere sponsors worden met name genoemd in publicaties en bij andere vormen van openbaarmaking.Relevante belangen c.q. adviesrelaties van de onderzoeker(s) worden vermeld in publicaties en bij andere 
vormen van openbaarmaking.De tekst van het contract is beschikbaar voor vertrouwelijke inspectie door het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).De opzet van het onderzoek wordt niet toegespitst in de richting van een 
eventueel door de opdrachtgever gewenste uitkomst.Bij voorkeur formuleren opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk (het doel van) de opdracht.Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de 
uitkomst of interpretatie van het onderzoek.Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden gepubliceerd ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever.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 algemeen het maximum (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 maximaal 12 maanden worden geaccepteerd.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 laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.
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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. 

 Remuneration and other tokens of appreciation shall never  
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 
within a specified reasonable period of time. In this context, two months 
can be regarded as a reasonable period, with six months generally the 
maximum (this period being calculated from the moment that the final 
results are submitted to the  
client). An exception should be made where there are issues of  
Intellectual Property, in which case a period of no longer than twelve 
months would be acceptable.

 The method of publication shall be stipulated in the contract. Publication 
in a scientific journal shall take place in consultation with the client, but 
the researcher shall have the final say on the contents, the authors, the 
form of publication and where the research will be published.

 External financiers of research assignments and/or other  
sponsors shall be mentioned by name in publications and  
other forms of disclosure.

 Relevant interests and/or advisory relations of the researcher(s) shall be 
cited in publications and other forms of disclosure.

 The text of the contract shall be available for inspection in confidence by 
the National Council on Research Integrity (lowI).


