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Inleidende bepalingen 

1. De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der 
Archeologie, Campus Den Haag, Geesteswetenschappen, Rechtsgeleerdheid en 
Sociale Wetenschappen, op basis van de bevoegdheid van de decaan om 
algemene richtlijnen vast te stellen voor de wetenschapsbeoefening conform 
artikel 9.15, lid 1b van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek. 

2. De commissie is ingesteld om over ethische aspecten te adviseren die zijn 
verbonden aan onderzoekvoorstellen die in het kader van de Europese 
subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden 
ingediend. 

 
Taken 

3. De taken van de commissie omvatten in ieder geval de volgende onderwerpen: 
a. Het adviseren van onderzoekers over ethische aspecten die verbonden 

zijn aan wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgebieden van de 
rechtswetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, 
waaronder contracten voor ‘derde geldstroom onderzoek’.  

b. Het fungeren als aanspreekpunt voor zowel medewerkers als voor 
personen en instanties buiten de instelling omtrent ethische aspecten die 
verbonden zijn aan wetenschappelijk onderzoek binnen de 
rechtswetenschappen, sociale en geesteswetenschappen. 

c. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de 
decanen van de faculteiten voor rechtswetenschappen, sociale en 
geesteswetenschappen omtrent zaken die samenhangen met ethische 
aspecten die verbonden zijn aan wetenschappelijk onderzoek. 

 
Samenstelling 

4. Elk van de vijf faculteiten in het domein van de rechtswetenschappen, sociale en 
geesteswetenschappen draagt een lid voor de commissie voor.  

5. Faculteiten kunnen een plaatsvervangend lid voordragen. 
6. De commissie wordt voorgezeten door een voorzitter, die door de leden uit hun 

midden wordt verkozen. 
7. Leden worden door de decanen voor twee jaar benoemd, en kunnen worden 

herbenoemd. 
8. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap wordt de ontstane vacature voor 

de resterende tijd van de benoemingstermijn ingevuld door het plaatsvervangend 
lid van de betreffende faculteit. 

 
Werkwijze 

9. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast. 
10. De commissie heeft toegang tot alle informatie die de commissie acht nodig te 

hebben tot het uitvoeren van haar taak.  


