
 
 
REGLEMENT STICHTING NETSPAR 
 

Preambule 

De Stichting Netspar heeft ten doel de voortdurende verbetering van financiële producten en 

voorzieningen ten behoeve van de ‘oude dag’ van Nederlandse en Europese burgers. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door netwerkontwikkeling, het 

formuleren en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en een daaraan 

gekoppeld programma van kennisoverdracht. 

Noodzakelijke voorwaarde daarbij is dat alle betrokkenen erkennen dat Netspar een platform is 

voor kennisuitwisseling, zonder daarbij te streven naar een Netspar-standpunt dat door alle 

partners wordt gedeeld. Daarbij hoort ook dat netwerkleden vrij zijn hun kennis en opvattingen 

te delen, ook buiten het netwerk, met verwijzing naar hun lidmaatschap van Netspar. Daarbij 

worden zij niet geacht namens Netspar te spreken of een gezamenlijk Netspar-standpunt te 

vertolken. Wel wordt de Netspar-affiliatie geacht te staan voor kwaliteit. Wanneer netwerkleden 

er blijk van geven niet zorgvuldig te opereren, en bij de presentatie van hun kennis of 

opvattingen niet voldoen aan de kwaliteitseisen die passen bij Netspar, dan zullen zij daarop 

door het bestuur worden aangesproken.  

 
 

I. Voorwaarden, rechten en plichten van partners en deelnemers 
 

Partners  
1. Partners zijn instellingen/rechtspersonen die de doelstelling van de stichting 

onderschrijven en die bereid zijn met financiële middelen en/of met inzet van 

kenniswerkers het doel van de stichting te ondersteunen en die als zodanig op hun 

verzoek zijn toegelaten door de Raad van Toezicht. Partners kunnen academische en niet-

academische organisaties zijn. 

2. De Raad van Toezicht stelt de specifieke voorwaarden vast waaraan organisaties moeten 
voldoen om als academisch of niet-academisch partner te worden toegelaten, als ook de 

rechten en plichten die aan het partnerschap verbonden zijn.  

 

Deelnemers 
3. Deelnemers zijn instellingen/rechtspersonen die via een jaarabonnement aan de stichting 

verbonden zijn. 



4. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks de specifieke voorwaarden vast waaraan organisaties 
moeten voldoen om als deelnemer te worden toegelaten, als ook de rechten en plichten 

die aan het deelnemerschap verbonden zijn. 

 

 
II. Kernwaarden en gedragsregels 
 

Wetenschappelijke onafhankelijkheid, transparantie en integriteit 
5. Netspar staat voor wetenschappelijke onafhankelijkheid, transparantie en integriteit.  

6. Partners en deelnemers huldigen de wetenschappelijk onafhankelijkheid van Netspar, van 

de onderzoeksprojecten en de publicaties die daaruit voortkomen, en zullen geen actie 

ondernemen om deze in te perken.  
7. Partners en deelnemers onderschrijven de Code Wetenschappelijke Integriteit van de 

KNAW. 

 

Vertrouwelijkheid en goede naam 

8. Partners en deelnemers verplichten zich om informatie en documenten die in of ten 

behoeve van besloten bijeenkomsten wordt gedeeld, vertrouwelijk te behandelen, en niet 

te verspreiden onder organisaties of individuen buiten het netwerk, zonder voorafgaande 
toestemming van het bestuur.  

9. Partners en deelnemers onthouden zich van handelingen of gedragingen die de goede 

naam van andere partners of de stichting in diskrediet kunnen brengen.  

 

Precompetitief en gezamenlijkheid 
10. Netspar is gericht op gezamenlijke, precompetitieve kennisontwikkeling en kennisdeling.  

11. Het delen van kennis in Netspar-verband wordt nooit geacht tot doel te hebben de 

(eigendoms)rechten van informatie bij andere partners te doen berusten dan wel op andere 
partners te doen overgaan. 

12. Partners en deelnemers onthouden zich van commerciële activiteiten tijdens Netspar-

bijeenkomsten of andere Netspar-activiteiten.  

 

 
III. Meerjarenprogramma en evaluatie 
 
13. Netspar voert zijn missie uit op basis van een meerjarenprogramma dat elke vier jaar door 

de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. Onderdelen van het meerjarenprogramma zijn de 



Netspar-innovatieagenda, een beschrijving van de manier waarop aan deze agenda 
uitvoering wordt gegeven, en een meerjarenbegroting.  

14. De voortgang van het programma wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht gemonitord en 

zonodig bijgesteld1.  

 

 
IV. Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht 
 

15. De leden van de Raad van Toezicht worden conform statuten benoemd door de 

Stichtingsraad2.  

16. Wanneer een vacature ontstaat in de Raad van Toezicht ontvangen de leden van de 

Stichtingsraad daarvan bericht. De leden van de Stichtingsraad hebben vervolgens vier 
weken de tijd een kandidaat voor te dragen voor vervulling van de vacature. 

17. Indien er meer kandidaten worden voorgedragen dan er vacatures zijn, worden 

verkiezingen uitgeschreven volgens een alsdan vast te stellen verkiezingsreglement. 

 

 
V. Gevraagd en ongevraagd inhoudelijk advies aan het bestuur  
 

Het bestuur van Netspar laat zich bij de uitvoering van zijn werk gevraagd en ongevraagd 

adviseren door een tweetal gremia waarin partners zitting hebben. 

 
Partner Research Council 
18. Ieder partner heeft recht op een zetel in de Partner Research Council. De Raad van 

Toezicht kan ook andere organisaties op hun verzoek een zetel in de Partner Research 

Council geven. 

19. Benoeming vindt plaats door het bestuur, op voordracht van het lid van de Stichtingsraad 

van de betreffende partner. 

20. De Partner Research Council kiest uit haar midden een voorzitter. 

21. De Partner Research Council heeft tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies 

aan het bestuur over de meerjarige onderzoek- en innovatieagenda en de jaarlijkse 
prioritering van onderzoeksvoorstellen.   

22. De Partner Research Council heeft een eigen reglement waarin onder andere wordt 

vastgelegd hoe adviezen over prioritering van onderzoeksvoorstellen tot stand komen. 

                                                   
1  Per 1 januari 2016 is bepaald dat de Stichtingsraad advies geeft over de jaarlijkse begroting en het 

werkplan voordat deze door de Raad van Toezicht wordt goedgekeurd.  
2  Per 1 januari 2016 is de governance van Netspar aangepast. De Raad van Toezicht bestaat uit 

maximaal 7 leden, waarvan er vier worden benoemd door de Stichtingsraad, twee door de Stichting van 
de Arbeid en 1 li wordt benoemd door het College van Bestuur van Tilburg University. 



Partner Education Council3 
23. Iedere partner heeft recht op een zetel in de Partner Education Council. De Raad van 

Toezicht kan ook andere organisaties op hun verzoek een zetel in de Partner Education  

Council geven. 

24. Benoeming vindt plaats door het bestuur, op voordracht van het lid van de Stichtingsraad 

van de betreffende partner. 

25. De Partner Education Council kiest uit haar midden een voorzitter. 

26. De Partner Education Council heeft tot taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies 

aan het bestuur over aan Netspar gerelateerde onderwijsaangelegenheden, zoals EFA-
master, executive onderwijs, internships en relaties met andere instanties die 

pensioenonderwijs verzorgen. 

 

 
VI. Fellows  
 

27. Kern van het werk van Netspar is kennisontwikkeling en kennisdeling. Feitelijke uitvoering 

daarvan is in handen van de Fellows: de academische en sectorspecialisten die de kern 

vormen van projectteams en andere inhoudelijke activiteiten van de stichting. 

28. Benoeming van Fellows vindt plaats door het bestuur.  

29. De Raad van Toezicht stelt de specifieke voorwaarden vast waaraan deze specialisten 

moeten voldoen om als Fellow te worden toegelaten, als ook de rechten en plichten die 
aan het fellowschap verbonden zijn.  

 

 

VII. Kwaliteitsbewaking  
 

Kwaliteit is een van de kernwaarden van Netspar. Ter bewaking van de (wetenschappelijke) 

kwaliteit van projecten en publicaties heeft Netspar een Scientific Council en een Editorial 

Board. 

 
Scientific Council 
30. De Scientific Council bestaat uit wetenschappers met een internationale 

onderzoeksreputatie op het terrein waarop Netspar actief is.  

31. Benoeming van voorzitter en leden vindt plaats door de Raad van Toezicht op voordracht 

van het bestuur. 

                                                   
3  De Partner Education Council is opgegaan in de Partner Research Council. De artikelen 23-25 komen 

daarmee te vervallen. 



32. De Scientific Council heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur 
over de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en het onderzoeksprogramma. 

 

Editorial Board 
33. Iedere partner heeft het recht een lid voor de Editorial Board voor te dragen.  

34. Benoeming vindt plaats door het bestuur. 

35. De voorzitter wordt benoemd door het bestuur.  

36. De Editorial Board heeft tot doel kwaliteitsbewaking (redactie) van de sectorgerichte 

Netspar Paper Series (Panel Papers, NEA Papers en Design Papers)4.  

 

 
VIII. Looptijd reglement 

37. Dit reglement gaat in op 1 februari 2012. 

                                                   
4  De Netspar Industry Paper Series die onder redactie staat van de Editorial Board bestaat inmiddels uit 

Survey papers en Design papers. 


