
 
 

Gedragsregels Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde 

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) wil de economische kennis bevorderen 

en verscherpen via het organiseren van intensieve gedachtewisselingen. Dit kan alleen in een 

omgeving die de uitwisseling van economische kennis bevordert, die gelijke kansen en behandeling 

biedt aan alle deelnemers en waar pesterijen en discriminatie niet voorkomen. Om zo’n omgeving te 

realiseren, verwacht de KVS dat aanwezigen op haar evenementen elkaar met respect behandelen.  

De KVS organiseert evenementen waarbij mensen economische ideeën uitwisselen, wat alleen kan 

als mensen zich vrij voelen om hun ideeën te verwoorden. Het is daarom noodzakelijk dat alle 

aanwezigen elkaar met respect behandelen. Dit houdt in dat men ideeën op hun eigen merites 

beoordeelt en dat men zich beschaafd en niet-denigrerend uitdrukt, ook als men het oneens is. 

Uit de verwachting dat deelnemers van KVS-activiteiten elkaar met respect behandelen volgt 

expliciet dat discriminatie en pesterijen niet zijn toegestaan. Discriminatie is de nadelige 

behandeling van individuen op basis van ras, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, 

handicap of een ander kenmerk. Intimidatie is gedrag dat bijdraagt aan een onveilige omgeving, 

zoals ongewenste opmerkingen, pesten, ongewenst lichamelijk contact, stalken, seksuele avances of 

verzoeken om seksuele gunsten en ongewenste aandacht. Bedenk dat gedrag dat voor de ene 

persoon acceptabel is, dat niet hoeft te zijn voor een ander. Ook ‘als grap bedoelde’ pesterijen 

worden niet geaccepteerd.  

Bezoekers van KVS-activiteiten zijn zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag, maar hebben 

ook een collectieve verantwoordelijkheid om professioneel gedrag bij anderen te bevorderen. 

Bezoekers van KVS-evenementen spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en dienen ongewenst 

gedrag ook te melden aan het KVS-bestuurslid dat het evenement organiseert. 

De KVS behoudt zich het recht voor om acties te ondernemen, zoals onder meer: het zonder 

waarschuwing verwijderen van een persoon van het evenement, het verbieden van een persoon om 

toekomstige KVS-evenementen bij te wonen, of het beëindigen van iemands lidmaatschap van de 

KVS. 

 

Verantwoording: 

De gedragscode van de KVS is geïnspireerd op de AEA professionele gedragscode en NBER 

gedragscode voor conferenties.1 

 

 

                                                           
1 Gepubliceerd op https://www.aeaweb.org/about-aea/code-of-conduct en 
https://conference.nber.org/confer/confercodeofconduct.html. Beide websites zijn bezocht op 26-06-2019. 
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