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De nieuwe wetenschappelijke gedragscode uit 
2018 (Algra et al., 2018) focust op de uitvoerende 
partijen. Volgens hoogleraar Bert van Wee is dat 
niet voldoende: hij roept op tot een gedragscode 
waar ook onderzoeksfinanciers zich aan te hou-
den hebben (Van Wee, 2019).

Waarom is er ook voor onderzoeksfinanciers 
een gedragscode nodig?
“Het is keer op keer aangetoond dat onderzoek 
dat direct wordt gefinancierd door de industrie, 
vaker tot opvallend positieve of negatieve effec-
ten leidt, dan wanneer het onderzoek wordt 
aanbesteed door neutrale intermediaire orga-
nisaties zoals de NWO. Onderzoekers zijn dus 
niet altijd objectief. 
Een gedragscode voor onderzoekers helpt om 
neutraliteit te vergroten, maar legt het integri-
teitsprobleem volledig bij de onderzoekers. Waar 
we niet genoeg bij stilstaan is de invloed van de 
onderzoeksfinanciers. Het is niet zo dat onder-
zoekers zomaar doen wat de financiers willen. 
Maar onderzoeksfinanciers kunnen onderzoek 
wel beïnvloeden door bepaalde uitgangspunten 
aan te reiken. 
Zo kan een wethouder die een bepaalde weg wil 
aanleggen, bijvoorbeeld vragen om in de bere-
keningen op bepaalde scenario’s de nadruk te 
leggen. Er wordt dan niet gerommeld met de 
cijfers, maar onderzoekers houden zich aan de 
uitgangspunten van anderen, waarvoor ze mis-
schien niet zelf zouden kiezen.

Hoe zou een gedragscode onderzoekers kunnen 
beschermen tegen de invloed van de financiers?
“Daarvoor heb ik vijf voorstellen. Ten eerste 
zou onderzoek niet moeten worden aanbesteed 
en beoordeeld door de opdrachtgever. Idealiter 

zou onderzoek door een onafhankelijk insti-
tuut uitbesteed moeten worden, waardoor ook 
de indirecte invloed van de onderzoeksfinan-
cier vermindert.
Ten tweede moet onderzoek, zeker wanneer 
het beleidsmatig onderzoek betreft, altijd 
gecontroleerd worden door een onafhankelijke 
instelling. Een second opinion leidt vaak tot 
een hogere kwaliteit van kosten-baten-analyses. 
Ten derde zouden onderzoekers de mogelijk-
heid moeten hebben om manipulatie van het 
onderzoek openbaar te maken. Als onderzoe-
kers niet in staat zijn hun eigen methodologie 
te kiezen om de onderzoeksvraag te beantwoor-
den, schaadt dit immers hun objectieve positie. 
Ten vierde zou het niet aan de opdrachtgever 
moeten zijn om de modellen, berekeningen of 
scenario’s voor te schrijven. Voor de objectivi-
teit zou het goed zijn om ten minste twee con-
trasterende scenario’s te gebruiken om de onze-
kerheden in uitkomsten te verantwoorden.
Ten slotte zouden onderzoekers altijd het recht 

moeten hebben om hun resultaten in weten-
schappelijke tijdschriften te publiceren of deze 
te delen met de media.”

Een onafhankelijke instelling die onderzoek uit-
besteedt, klinkt als meer dan een gedragscode.
“Ja, een gedragscode is slechts een eerste stap. 
Uiteindelijk moet de hele cultuur van onder-
zoek worden aangepast. Wie vervult welke rol 
binnen het onderzoek? Dat hele proces gaat 
lang duren en is niet in één klap te veranderen. 
Daarom loont het om te beginnen met een 
gedragscode. Vervolgens kan dit stapsgewijs uit-
gebreid worden om de hele wetenschappelijke 
cultuur en de neutraliteit daarvan te verbeteren. 
Een onafhankelijke instelling die het onderzoek 
uitbesteedt zou daar zeker aan bijdragen.”

Wat vinden onderzoeksfinanciers van je idee?
“Ik heb het idee voor het eerst uitgewerkt in 
2015. Sindsdien ben ik bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat geweest om hier-
over te praten. Ze hebben het idee toen serieus 
verkend, maar uiteindelijk besloten ze het niet 
in te voeren. Er was geen draagvlak voor. Dat 
zegt waarschijnlijk wel iets over wat onderzoeks-
financiers ervan vinden – en onderstreept wat 
mij betreft de noodzaak van een gedragscode.”

LEONIE ERNST
Redactiemedewerker
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Colofon
Economisch Statistische Berichten (ESB) signa
leert nieuwe ontwik kelingen in de econo mische 
wetenschap. Daarnaast  worden in ESB econo
mische inzichten toegepast om beleids rele
vante aanbevelingen te doen voor de overheid, 
 maatschappelijke instellingen en bedrijven. 
Ook analyseert ESB de belangrijkste ontwikke
lingen in de Nederlandse economie. Artikelen in 
ESB verschijnen op persoonlijke titel.
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