
Wetenschappelijke en ambtelijke integriteit van de WRR

De wetenschappelijke en ambtelijke integriteit – met name de onafhankelijkheid – van de WRR wordt geborgd door:

1.  Verankering onafhankelijke positie in een speciale wet op de WRR: Instellingswet W.R.R.  Stb. 413, 5 augustus 1976; laatstelijk 

 gewijzigd bij de wet van 11 december 1997, Stb. 1998 nr. 27.

2.  De onafhankelijkheid van de raadsleden die in collectiviteit de WRR vormen.  

 a. De raadsleden zijn onafhankelijke wetenschappers (deels met politieke c.q. beleidservaring) 

 b. De raadsleden staan niet in een hiërarchische relatie tot het ministerie van Algemene Zaken.

 c. De Raadsleden zijn allen als hoogleraar aan één van de Nederlandse Universiteiten. Zij zijn daarmee gebonden door ‘De 

 Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ van de VSNU.

 d. De WRR onderschrijft de uitgangspunten van de ‘Code over omgaan met belangenverstrengeling’ van de KNAW, 

 Gezondheidsraad en KNMG en volgt de principes van onafhankelijkheid en voorkoming van belangenverstrengeling. 

 Nevenfuncties worden daarom expliciet op de website gemeld. 

3.  De zelfstandigheid van de agendering door de Raad.

 a. De Raad stelt zelf het werkprogramma – na overleg met de minister-president – vast (Instellingswet W.R.R. Artikel 7a). 

4.  De onafhankelijkheid van de uitvoering van onderzoek en advisering.

 a. Adviezen, verkenningen en andere producten worden door de Raad als collectief gedragen. Gezamenlijke 

 verantwoordelijkheid van de Raad versterkt onafhankelijkheid.

 b. Adviezen worden door de Raad zelf geschreven, daarin ondersteund door de wetenschappelijke staf.

 c. De stafleden van de WRR zijn als ambtenaar gebonden door de Gedragscode Integriteit Rijk.

 d. Sommige stafleden hebben ook een kleine aanstelling als medewerker bij een Nederlandse Universiteit en zijn daarmee 

 gebonden door ‘De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening” van de VSNU.

5.  De elementen van het interne kwaliteitsproces, bestaande uit: 

 a. Kritische besprekingen van werkdocumenten en conceptteksten door de gehele raad (daarin geadviseerd door de 

 onderzoeksstaf). 

 b. Besprekingen lopende het onderzoek en schrijfproces met externe deskundigen; deze worden in de adviezen expliciet 

 genoemd.

 c. Peer-review concepttekst door externe deskundigen op wetenschappelijke kwaliteit, deze worden in de adviezen expliciet 

 genoemd.   

 d. Finale vaststelling van de WRR-publicaties door de Raad.

6.  Heldere rolopvatting van de WRR in de gesprekken met externe deskundigen.

 a. Ten behoeve van de agendering en in het werkproces van de WRR voert de WRR gesprekken met externe deskundigen. Dit

 zijn zowel wetenschappers (nationaal en internationaal) als ter zake deskundige betrokkenen, zowel uit de maatschappij als 

 uit politiek en beleid. De WRR reflecteert expliciet en in onafhankelijkheid op de geboden input voor agendering en 

 onderzoek.  

7.  Door een externe evaluatie over raadsperioden van vijf jaar. 

 Rapporten van externe evaluaties zijn openbaar (deze staan op de website van de WRR).

 


