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REGLEMENT TER VOORKOMING CONFLICT OF INTEREST EN REGELING 

GEHEIMHOUDING 

 

 

Preambule 

 KWF Kankerbestrijding vraagt deskundigen deel te nemen in commissies waarin een 
onbevooroordeelde weging van wetenschappelijke gegevens en inzichten van hen wordt 
verwacht. Een evenwichtige en gespreide samenstelling van de commissie en regelgeving c.q. 
afspraken over geheimhouding en voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door 
belangenverstrengeling maakt een uitgebalanceerd proces van open afweging en 
onafhankelijke advisering mogelijk. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat 
oordelen tot stand komen zonder ongewenste druk en oneigenlijke beïnvloeding.  

 

Artikel 1. - Vaststelling en reikwijdte 

1.1  Dit reglement (hierna: het “Reglement”) is op 3 december 2018 vastgesteld door het bestuur 
van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (hierna: 
de "Stichting"); 

 
1.2 Dit reglement maakt onderdeel uit van het Reglement Beoordelingscommissies van KWF 

Kankerbestrijding, zoals verwoord in artikel 5.2 van het reglement beoordelingscommissies.  
 
 
Artikel 2 – Wanneer is er sprake van een conflict of interest 

Er is sprake van een conflict of interest indien: 
 
2.1  Het (beoordelende) commissielid als projectleider, principal investigator, medewerker, 

adviseur of betrokken partij verbonden is aan een specifiek project;  
 
2.2 Het (beoordelende) commissielid werkzaam is op dezelfde afdeling van het instituut/de 

instelling als de projectleider of principal investigator van het project;  
 
2.3 Het (beoordelende) commissielid in de afgelopen vijf jaar direct heeft samengewerkt met de 

projectleider of principal investigator van een project en/of er sprake is van een (co)promotor-
promovendus relatie op dit moment of de afgelopen tien jaar;  

 
2.4 Het (beoordelende) commissielid een direct of indirect belang heeft in een van de 

deelnemende organisaties;  
 
2.5 Het (beoordelende) commissielid een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij de 

ontwikkeling en/of de resultaten van het project. 
 
2.6 Een conflict of interest kan zich voordoen op de volgende domeinen: persoonlijke financiële 

belangen, persoonlijke relaties, reputatiemanagement, extern gefinancierd onderzoek, 
kennisvalorisatie en overige belangen. 

 
 
Artikel 3 – procedures en werkafspraken inzake conflict of interest 

3.1 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden om een (mogelijk) conflict of interest 
voorafgaand aan de beoordeling of vergadering te melden bij de secretaris en de 
(vice)voorzitter van de BC. 

 
3.2 Voorafgaand aan een vergadering van de BC stelt de secretaris in overleg met de 

(vice)voorzitter een lijst van mogelijke situaties van conflict of interest op. De (vice)voorzitter 
leest direct bij aanvang van de vergadering de lijst voor. De (vice)voorzitter nodigt de 
aanwezigen leden uit te reageren en eventuele niet op de lijst voorkomende situaties alsnog te 
melden. 

 
3.3 Bij twijfel bepaalt de secretaris van de BC in overleg met de aanwezige voorzitter en 

vicevoorzitter of er sprake is van een conflict of interest. 
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3.4 Indien er sprake is van een conflict of interest tijdens de commissievergadering dan verzoekt 
de (vice)voorzitter de desbetreffende persoon de commissievergadering te verlaten. Indien het 
conflict of interest heeft plaatsgevonden bij het toekennen van projecten aan commissieleden  
dan trekt de (vice)voorzitter de beoordeling van het project in. 

 
 
 
Artikel 4 – Geheimhoudingsplicht 

4.1 Een commissielid deelt de aan hem of haar verstrekte informatie voor de beoordeling van 
onder andere projectvoorstellen en rapportages niet met derden. 

 
4.2 Het beoordelende lid geeft geen toegang tot ICT-applicaties van KWF Kankerbestrijding aan 

derden (inclusief mede commissieleden in verband met een mogelijk conflict of interest). 
 
4.3 Informatie uit de commissievergadering wordt niet gedeeld met derden buiten de 

vergadering. 
 
 


