
Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van weten-
schappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de 
ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke 
uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal 
Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De 
auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van personen of organisaties kunnen schaden. 
3.Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het contract wordt de wijze en de termijn van 
openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn eventuele 
publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid om 
gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het recht hun onderzoeks 4.Begeleiding 
onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden besloten tot het instellen van 
een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval van een 
geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstel-
ling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversi-
teit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske Akademy te Leeuwarden  Historisch Documenta-
tiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam  Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag  Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen  Koninklijk Instituut voor Land-, 
Taal- en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
Universiteit Wageningen Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam Onderzoeksin-
stituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der Techniek aan de Technische 
Universiteit Eindhoven Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op 
de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005. De richtlijnen 
worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot 
stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. Toegankelijk-
heid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar stelt aan de 
opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van personen of 
organisaties kunnen schaden. 3. Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het contract wordt 
de wijze en de termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik 
maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden 
over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het recht hun 
onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden 
besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt 
dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, 
opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend door: Biografie 
Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske Akademy te 
Leeuwarden  Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam  Instituut voor Nederlandse Geschiede-
nis te Den Haag  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen  
Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Wageningen Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumenta-
tie te Amsterdam Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der 
Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven  Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De 
richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtge-
ver en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke 
uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig 
beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen 
van personen of organisaties kunnen schaden. 3.Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het 
contract wordt de wijze en de termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever 
geen gebruik maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken 
gemaakt worden over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het 
recht hun onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan 
worden besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het 
uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, 
opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend 
door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske 
Akademy te Leeuwarden  Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam  Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis te Den Haag  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen  Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Wageningen Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie te Amsterdam Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der 
Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De 
richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtge-
ver en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke 
uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig 
beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen 
van personen of organisaties kunnen schaden. 3. Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In 
het contract wordt de wijze en de termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever 
geen gebruik maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken 
gemaakt worden over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het 
recht hun onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan 
worden besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het 
uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, 
opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend 
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Richtlijnen voor historisch-wetenschappelijk 
onderzoek in opdracht 

Vooraf
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk on-

derzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op 
de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’,  
opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van  
Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door 
de ondertekenaars. (z.o.z.) 

1. Opzet
De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg 

tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. De inhou-
delijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast 
en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst.

2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal
Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de op-

drachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar 
stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht 
nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of 
zakelijke belangen van personen of organisaties kunnen schaden.

3. Openbaarmaking onderzoeksresultaten
a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar ge-

maakt. In het contract wordt de wijze en de termijn van openbaar-
making overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden 
redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt 
van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn 
vervalt dat aan de opdrachtnemer.

b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden over de 
mogelijkheid om gedurende de looptijd van het onderzoek over 
de zoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek 
hebben de auteurs het recht hun onderzoeksresultaten publiek te 
presenteren en te gebruiken voor nieuw wetenschappelijk onder-
zoek.

4. Begeleiding onderzoek
De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijk-

heid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden besloten 
tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere 

2007151.indd   1 6-12-2007   11:10:18



Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke 
onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De 
formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat 
niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de 
opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke 
levenssfeer of zakelijke belangen van personen of organisaties kunnen schaden. 3.Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar 
gemaakt. In het contract wordt de wijze en de termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen 
gebruik maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden over de 
mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het recht hun onderzoeks 4.Begeleiding 
onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden besloten tot het instellen van een begeleidings-
commissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem 
doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en 
verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 
Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske Akademy te Leeuwarden  Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam  Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen  Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam Nederlands Agronomisch Historisch Instituut 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Wageningen Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te 
Amsterdam Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der Techniek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de 
‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door 
de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van 
wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een 
onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten 
aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van personen of organisaties kunnen schaden. 3. Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappe-
lijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het contract wordt de wijze en de termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden 
redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het 
contract kunnen afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de 
auteurs het recht hun onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden 
besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval 
van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van 
een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documen-
tatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske Akademy te Leeuwarden  Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam  Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  
Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen  Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam 
Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Wageningen Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te 
Middelburg. Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven  Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in 
opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht komt in overleg tussen de opdrachtge-
ver en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhankelijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. 
Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal tijdig beschikbaar stelt aan de 
opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van personen of organisaties kunnen 
schaden. 3.Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het contract wordt de wijze en de termijn van openbaar-
making overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn eventuele publicatierecht binnen de 
afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over de onderzoeks-
resultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het recht hun onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt onder de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden gemaakt over 
haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende publicatie 
vermeldt de auteur, opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ondertekend 
door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske Akademy te 
Leeuwarden  Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam  Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag  
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen  Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- 
en Volkenkunde te Leiden Meertens Instituut te Amsterdam Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Wageningen 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de 
Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven Vooraf Deze richtlijnen zijn bedoeld 
voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005. De richtlijnen worden gehanteerd door de ondertekenaars. 1.Opzet De formulering van (het doel van) de opdracht 
komt in overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand. De inhoudelijke uitkomst van wetenschappelijke opdrachten staat niet vast en de financiering is onafhanke-
lijk van de inhoudelijke uitkomst. 2. Toegankelijkheid bronnenmateriaal Het verstrekken van een onderzoeksopdracht houdt in dat de opdrachtgever zijn relevante bronnenmateriaal 
tijdig beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer. De auteurs zullen prudentie in acht nemen ten aanzien van zaken die de persoonlijke levenssfeer of zakelijke belangen van personen 
of organisaties kunnen schaden. 3. Openbaarmaking onderzoeksresultaten a. Wetenschappelijke onderzoekresultaten worden openbaar gemaakt. In het contract wordt de wijze en de 
termijn van openbaarmaking overeengekomen. Daarbij is maximaal twaalf maanden redelijk te achten. Indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn eventuele publicatie-
recht binnen de afgesproken termijn vervalt deze aan de opdrachtnemer. b. In het contract kunnen afspraken gemaakt worden over de mogelijkheid om gedurende de looptijd over 
de onderzoeksresultaten te publiceren. Na afloop van het onderzoek hebben de auteurs het recht hun onderzoeks 4.Begeleiding onderzoek De begeleiding van het onderzoek valt 
onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In het contract kan worden besloten tot het instellen van een begeleidingscommissie, waarbij heldere afspraken worden 
gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschappelijke stem doorslaggevend is.5.Transparantie De resulterende 
publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidingscommissie en verwijst naar deze richtlijnen. Deze richtlijnen zijn 
ondertekend door: Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen  Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de Rijksuniversiteit Groningen Fryske 
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Den Haag  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam  Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit Nijmegen  
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tuut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht  Roosevelt Study Center te Middelburg. Stichting Historie der Techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven
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dracht van der-
den. De richtlij-
nen zijn geba-
seerd op de ‘ver-
klaring van we-
tenschappelijke 
onafhankelijk-
heid’, opgesteld 

afspraken worden gemaakt over haar rol en bevoegdheden. Daarbij 
is het uitgangspunt dat in het geval van een geschil de wetenschap-
pelijke stem doorslaggevend is.

5. Transparantie
De resulterende publicatie vermeldt de auteur, opdrachtgever, 

opdrachtnemer, de samenstelling van een eventuele begeleidings-
commissie en verwijst naar deze richtlijnen.

Deze richtlijnen zijn ondertekend door:
– Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken 

te Kampen
– Biografie Instituut aan de Rijksuniversiteit Groningen
– Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud  

Universiteit Nijmegen
– Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de 

Rijksuniversiteit Groningen
– Fryske Akademy te Leeuwarden
– Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-

tisme aan de Vrije Universiteit Amsterdam
– Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Den Haag
– Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbe-

weging te Amsterdam
– Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam
– Katholiek Documentatiecentrum aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen
– Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde te Leiden
– Meertens Instituut te Amsterdam
– Nederlands Agronomisch Historisch Instituut aan de Rijksuniver-

siteit Groningen en Universiteit Wageningen
– Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag
– Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam 
– Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de  

Universiteit Utrecht
– Roosevelt Study Center te Middelburg 
– Stichting Historie der Techniek te Eindhoven
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