
 

 Reglement Ethische Commissie  Wiskunde en Natuurwetenschappen  
 
 
Doelstelling en Taken  
 
Artikel 1  
De ethische commissie is onafhankelijk en legt verantwoording af aan het Faculteitsbestuur.  
 
Artikel 2  
De commissie heeft als taak voorgenomen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door, dan wel 
onder verantwoordelijkheid van, medewerkers van de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, te toetsen op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen.  
2.1  
Onderzoeksvoorstellen die al een schriftelijke goedkeuring hebben van een door de commissie 
erkende ethiekcommissie hoeven niet door de commissie getoetst te worden, tenzij de onderzoeker 
daar om vraagt.  
2.2  
Onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van Bachelor- of Masteronderwijs wordt ter toetsing  
aangeboden door de begeleidende docent.  Bij voorkeur dienen opleidingen, ter goedkeuring, 
protocollen in voor de ethische evaluatie van onderzoek uitgevoerd door studenten (paraplu-
toetsing).  
 
Artikel 3 
Overige taken   
Advisering aan onderzoekers wat betreft ethische vraagstukken bij wetenschappelijk onderzoek. 
Gevraagd en ongevraagd adviseren en informatie verstrekking aan het FB en aan onderzoekers over 
ethisch handelen binnen de Faculteit.  
 
Samenstelling en benoeming  
Artikel 4  
De commissie bestaat uit minimaal vier leden en kan een extern lid die geen arbeidsrelatie heeft met 
het instituut van waaruit het onderzoeksvoorstel is ingediend betrekken. De expertise van de leden 
bevat  in elk geval de volgende onderzoekgebieden: (i) informatica/data science/statistiek, (ii) 
geneesmiddelenonderzoek, (iii) biologisch/milieukundig onderzoek en (iv) chemisch/fysisch 
onderzoek. Aan de commissie is een uitvoerend secretaris toegevoegd.  
3.1  
De commissie bestaat uitsluitend uit gepromoveerde leden.  
3.2  
De commissie kiest uit haar midden één voorzitter. Voorzitter en secretaris zijn het aanspreekpunt 
voor het Faculteitsbestuur.  
 
Artikel 5  
Het Faculteitsbestuur benoemt de leden van de commissie en de uitvoerend secretaris. De leden 
worden benoemd voor een termijn van drie jaar, eenmalige herbenoeming voor een tweede termijn 
is mogelijk.  De commissie stelt voor de continuïteit van het functioneren een aftreedschema op. 
 
 
 
 
 



5.1  
Voordat een commissielid zitting neemt in de commissie ondertekent hij/ zij een verklaring 
aangaande het integer en zorgvuldig omgaan met informatie over onderzoek dat ter ethische 
toetsing wordt voorgelegd. 
 
Werkwijze en procedure  
Artikel 6  
De commissie maakt via de facultaire webpagina van de ethische commissie duidelijk wat de 
samenstelling van de commissie is, op welke wijze toetsing plaatsvindt, welke richtlijnen daarbij als 
basis dienen en termijnen waarbinnen de adviezen worden gegeven.  
 
Artikel 7  
De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Naast reguliere zittingen voorziet de commissie 
ook in een versnelde procedure voor behandeling van spoedeisende onderzoeksvoorstellen.  
7.1  
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door tenminste twee leden.  
7.2  
Wanneer een lid van de commissie op enigerlei wijze inhoudelijk betrokken is bij een voorliggend 
onderzoeksvoorstel, onthoudt deze zich van een beoordeling van het betreffende voorstel.  
 
Artikel 8  
Over alle geagendeerde en besproken onderzoeken wordt uiterlijk 15 werkdagen na de vergadering 
een reactie van de commissie gezonden aan de indieners van een onderzoeksvoorstel. Het 
Faculteitsbestuur en de betrokken wetenschappelijk directeur ontvangen een afschrift van elk 
verzonden oordeel en advies.   
 
Beroep en bezwaar 
Artikel 9 
Bij onoverkomelijke meningsverschillen tussen de commissie en onderzoekers die een 
onderzoeksvoorstel ter toetsing voorleggen, legt de onderzoeker het dossier met toelichting op zijn 
bezwaar voor aan het faculteitsbestuur.  Het bestuur beslist uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van 
het bezwaar. 
 
Slotbepaling  
De Engelse benaming van de commissie luidt Ethics Review Committee of the Science Faculty, 

Leiden. 

 

Dit reglement is vastgesteld door het faculteitsbestuur op 25 november 2019 


