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WAPOR ethische- en beroepscode voor opinieonderzoek  

I. INTRODUCTION 

I. Inleiding 

Inleiding 

1. The World Association for Public Opinion Research (WAPOR), in fulfilling its main 
objective to advance the use of science in the field of public opinion research and in 
recognition of its obligations to the public, hereby prescribes principles of ethical practices for 
the guidance of its members, and a framework of professional standards that should be 
acceptable to users of research and to the public at large.  
 
1. Om een meer wetenschappelijke benadering van opinieonderzoek te stimuleren en in 
het bewustzijn van haar verantwoordelijkheden aan het publiek heeft de World 
Association for Public Opinion Research (WAPOR), deze ethische standaard vastgesteld 
als richtlijn voor haar leden, alsook een raamwerk van professionele richtlijnen waarin 
zowel betrokkenen als het grote publiek zich zullen herkennen. 

2. In an increasingly complex world, social and economic planning is more and more 
dependent upon public opinion reliably studied. The general public is the source of much of 
this information. Consequently, members of WAPOR acknowledge their obligations to 
protect the public from misrepresentation and exploitation in the name of research. At the 
same time, WAPOR affirms the interdependence of free expression of individual opinion and 
the researcher's freedom to interview. 

2. In een wereld die steeds complexer wordt, is de sociale en economische planning in 
toenemende mate afhankelijk van betrouwbaar opinieonderzoek. Het algemene publiek 
is de bron van de meeste van deze informatie. De leden van WAPOR zijn zich bewust 
van hun verantwoordelijkheid jegens het publiek om te voorkomen dat onderzoek wordt 
misbruikt. Tegelijkertijd bevestigt WAPOR dat het recht van ieder op vrije menings 
uiting met zich mee brengt dat elke onderzoeker daar naar mag vragen.  

3. Members of WAPOR recognize their obligations both to the profession they practice and to 
those who provide support for this practice to adhere to the basic standards of scientific 
investigation. 

3. De leden van WAPOR zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij hebben 
jegens het vak dat zij uitoefenen en jegens degenen die deze praktijk ondersteunen om 
zich te conformeren aan de grondbeginselen van wetenschappelijk onderzoek. 

4. This code defines professional ethics and practices in the field of public opinion research. 
Adherence to this code is deemed necessary to maintain confidence that researchers in this 
field are bound by a set of sound and basic principles based on experience gained over many 
years of development. 



4. Deze code omvat ethische en gedragsregels voor opinieonderzoek. Door het 
onderschrijven van deze code wordt gegarandeerd dat opinieonderzoekers gehouden 
zijn aan een serie logische grondbeginselen, die zijn ontwikkeld op basis van jarenlange 
ervaring. 

II. RULES OF PRACTICE BETWEEN RESEARCHERS AND SPONSORS 

II Uitgangspunten voor onderzoekers en opdrachtgevers 

A. Responsibilities of Researchers 

A Verantwoordelijkheden van de onderzoeker 

5. The objective study of facts and data, conducted as accurately as permitted by the available 
resources and techniques, is the guiding principle of all research. 

5. Het leidend principe van alle onderzoek is de objectieve bestudering van feiten en 
gegevens, die zo nauwkeurig wordt uitgevoerd als de beschikbare technieken en bronnen 
dat toestaan. 

6. In executing his/her work, the researcher shall make every reasonable effort to adhere 
exactly to the specifications proposed to and accepted by the sponsor. Should the researcher 
find it necessary to deviate from these specifications, s/he shall obtain the sponsor's prior 
approval. 

6. In de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden zal de onderzoeker al het mogelijke 
doen om exact de voorwaarden na te leven zoals die zijn voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de opdrachtgever. In geval de onderzoeker het noodzakelijk acht hiervan af te 
wijken, zal hij/zij voorafgaand toestemming vragen aan de opdrachtgever. 

7. The researcher shall in every report distinguish his/her actual data from observations or 
judgments that may be based on other evidence. 

7. De onderzoeker zal in elk rapport helder onderscheid maken tussen gegevens die op 
basis van het onderzoek zijn verkregen en gegevens die afkomstig zijn uit andere 
bronnen. 

8. The researcher shall not select tools of data collection analysis because of likelihood that 
they will support a desired conclusion, if that conclusion is not scientifically warranted. 

8. De onderzoeker mag zich bij de keuze van de onderzoeksmethoden en de analyse van 
de onderzoeksgegevens niet laten leiden door de gewenste uitkomst, als deze uitkomst 
resultaat niet wetenschappelijk is onderbouwd. 

9. Whenever data from a single survey are provided for more than one sponsor or when data 
are provided to several sponsors, the researcher shall inform each sponsor of the fact. 

9. Als meerdere opdrachtgevers gebruik maken van de gegevens uit hetzelfde onderzoek, 
of gegevens afkomstig uit hetzelfde onderzoek aan meerdere opdrachtgevers ter 



beschikking worden gesteld, dient de onderzoeker elke afzonderlijke opdrachtgever 
hiervan op de hoogte te brengen. 

10. Respondents shall be informed of the sponsor of a survey unless the researcher and 
sponsor believe this will bias responses. 

10. De naam van de opdrachtgever wordt altijd aan respondenten bekend gemaakt, 
tenzij onderzoeker en opdrachtgever menen dat deze hierdoor bevooroordeeld zullen 
zijn/dit van invloed zal zijn op de beantwoording. 

11. All information and material supplied by the sponsor for the research must remain 
confidential unless otherwise agreed between them. 

11. De informatie en het materiaal dat de opdrachtgever voor het onderzoek aanlevert is 
altijd vertrouwelijk, tenzij onderzoeker en opdrachtgever anders overeenkomen. 

12. Without prior consent of the sponsor, no findings from the commissioned research shall 
be disclosed by the researcher except as provided for in Secion 18C. However, unless there is 
agreement to the contrary, the research techniques and methods, such as sampling designs, 
names of interviews, survey instructions, etc., used for the study remain the researcher's 
property, if s/he has developed them. 

12. De onderzoeker maakt geen onderzoeksresultaten bekend zonder voorafgaande 
toestemming van de opdrachtgever, met als uitzondering hetgeen beschreven staat in 
artikel 18C. De gevolgde onderzoeksmethodiek en technieken, zoals het steekproefkader, 
het onderzoeksplan, instructies, etc. die voor het onderzoek zijn gebruikt, blijven 
eigendom van de onderzoeker indien zij door hem/haar zijn ontwikkeld.  

13. Except by mutual consent, data shall not be sold or transferred by either the sponsor or the 
researcher to parties not involved in the original contract work. 

14. Tenzij beide partijen hiermee instellen, worden onderzoeksgegevens niet verkocht of 
overgedragen aan partijen die geen betrokkenheid hebben bij de oorspronkelijk 
opdracht. 

14. Unless it is customary or specifically agreed to the contrary, all data, research documents 
(such as interviews and tests of sample households) or any other material used in the survey 
work shall be the property of the researcher. The researcher is, however, required to provide 
for storage of this material for whatever period is customary in a particular country. This 
obligation shall be considered fulfilled by storage in a recognized data archive, if necessary, 
with restricted access. 

14. Tenzij anders gebruikelijk is, of partijen anders zijn overeengekomen, blijven alle 
gegevens en onderzoeksdocumenten (zoals vragenlijsten en steekproeftrekkingen) en al 
het andere materiaal dat tijdens de onderzoeksopdracht is gebruikt het eigendom van de 
onderzoeker.  De onderzoeker is echter verplicht deze informatie te bewaren gedurende 
een periode die in het land van onderzoek gebruikelijk is. De onderzoeker moet de 
informatie opslaan in een erkend data-archief, indien nodig met beperkte toegang. 



15. Upon completion of a research study and after the researcher has submitted his/her final 
report, the sponsor may request, according to previous, mutually agreed upon specifications, a 
duplicate set of all data prepared from the questionnaire, provided that the sponsor shall bear 
the reasonable cost of preparation of such duplicates, and that respondents remain 
unidentified. 

15. Na afronding van het onderzoek, en nadat de onderzoeker de eindrapportage heeft 
opgeleverd, mag de opdrachtgever verzoeken een uitdraai te ontvangen van alle data die 
uit het onderzoek zijn gegenereerd, op voorwaarde dat anonimiteit van de respondenten 
gewaarborgd blijft. De opdrachtgever draagt de kosten hiervan.  

16. The researcher shall be accurate in providing prospective sponsors with information about 
his/her experience, capacities, and organization. 

16. De onderzoeker verstrekt toekomstige opdrachtgevers eerlijke informatie over 
zijn/haar ervaring, capaciteiten en de organisatie waarvoor hij werkt. 

B. Responsibilities of Sponsor 

B. Verantwoordelijkheden van de opdrachtgevers 

17. Potential sponsors asking for research proposals and quotations recognize that, in the 
absence of a fee being paid, such proposals and quotations remain the property of the 
researcher. In particular, prospective sponsors must not use the proposals of one researcher 
competitively in order to obtain a lowering of the price from other researchers. 

17. Potentiele opdrachtgevers die onderzoekers vragen een voorstel te doen of een offerte 
uit te brengen moeten zich realiseren dat, gezien het feit dat hiervoor niet wordt betaald, 
deze voorstellen en offertes het eigendom blijven van de onderzoeker. In het bijzonder 
mogen opdrachtgevers voorstellen van de ene onderzoeker niet gebruiken om bij een 
andere onderzoeker een lagere prijs te bedingen. 

18. Reports provided by the researcher are normally for the use of the sponsor and his/her 
agents. The researcher and the sponsor shall agree regarding the means of dissemination of 
the complete or partial results of a research study. 

18. Rapporten die door de onderzoeker worden verstrekt zijn normaal gesproken 
bedoeld voor de opdrachtgever en degenen die hij vertegenwoordigt. Opdrachtgever en 
onderzoeker maken afspraken over eventuele verdere verspreiding van de volledige of 
gedeeltelijke onderzoeksresultaten. 

(a) The sponsor and researcher should try to ensure that any publication of survey results will 
not be quoted out of context or distort any facts or findings of the survey. 

a) Opdrachtgever en onderzoeker zullen zich inspannen om te voorkomen dat 
onderzoeksresultaten onjuist worden geciteerd of bevindingen worden verdraaid. 

(b) The researcher must be consulted in regard to the form of publication and is entitled to 
refuse to grant permission for his/her name to be quoted in connection with the survey where 
s/he considers clause (a) has been violated. 



b) De onderzoeker dient te worden geraadpleegd over de wijze waarop publicatie van 
resultaten plaatsvindt  en kan zijn/haar weigeren dat zijn/haar naam in verband wordt 
gebracht met het onderzoek indien hij/zij van mening is dat de bovenstaande 
voorwaarde a) is geschonden.  

(c) If the researcher becomes aware of the appearance in public of serious distortions of the 
research, the researcher shall publicly disclose what is required to correct these distortions, 
including, as appropirate, a statement to the public media or other groups, in or before which 
the distorted findings were presented. 

c) Als de onderzoeker merkt dat onderzoeksresultaten in openbare publicaties ernstig 
zijn verdraaid of misbruikt, zal hij/zij in het openbaar aangeven wat nodig is om deze 
verdraaiingen te corrigeren. Indien nodig zal hij/zij een verklaring uitgeven aan de 
media waarin de verdraaide uitkomsten zijn gepubliceerd of aan partijen voor wie deze 
zijn gepresenteerd. 

C. Rules of Practice Regarding Reports and Survey Results 

C) Regels rond verslaglegging en onderzoeksresultaten 

19. Every complete report on a survey should contain an adequate explanation of the 
following relevant points: 

19) Elk volledig onderzoeksrapport dient een volledige en juiste beschrijving te geven 
van de volgende relevante punten: 

(a) for whom the survey was conducted and by whom it was carried out; 

a) voor wie het onderzoek is uitgevoerd en wie het onderzoek heeft gedaan; 

(b) the purpose of the study; 

b) het doel van het onderzoek 

(c) the universe or population to which the results of the survey are projected; 

c) de populatie waarop de uitkomsten betrekking hebben; 

(d) the method by which the sample was selected, including both the type of sample 
(probability, quota, etc.) and the specific procedures by which it was selected; 

d) de manier waarop de steekproef is verkregen, inclusief het type (gestratificeerd, 
quota) en de procedure die is gevolgd bij de steekproeftrekking 

(e) steps taken to ensure that the sample design would actually be carried out; 

e) De maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat het steekproefkader werd 
aangehouden; 



(f) the degree of success in actually carrying out the design, including the rate of non-response 
and a comparison of the size and characteristics of the actual and anticipated samples; 

f) in hoeverre men erin is geslaagd zich aan het kader te houden bij de uitvoering, 
inclusief het aandeel non-respondenten, en een vergelijking tussen de verwachte en 
werkelijke steekproeven ten aanzien van omvang en kenmerken. 

(g) a full description of the estimating procedure used for all results that are reported, 
including the sample size on which it was based and weighting procedures used to adjust raw 
data; 

g) een volledige beschrijving van de wegingsprocedure voor de gerapporteerde 
uitkomsten, waaronder de omvang van de steekproef waarop deze zijn gebaseerd en de 
wegingsprocedures die zijn gehanteerd of ruwe uitkomsten aan te passen. 

(h) a full description of the method employed in the survey; 

h) een volledige beschrijving van de onderzoeksmethode 

(i) the time at which the survey, if any, was done, and the time span covered in collecting 
data; 

i) indien van toepassing, het tijdstip waarop het onderzoek is uitgevoerd en de 
gehanteerde onderzoekstermijn om gegevens te verzamelen; 

(j) the findings obtained; 

j) de uitkomsten die zijn verkregen; 

(k) (where the nature and the research demands it) the characteristics of those employed as 
interviewers and coders and the methods of their training and supervision; 

k) wanneer de aard van het onderzoek daarom vraagt: de kenmerken van de 
interviewers, de voorschriften en de manier waarop zij zijn getraind en gecontroleerd; 

(l) a copy of the interview schedule or questionnaire and instructions. 

l) een exemplaar van het interviewschema, danwel de vragenlijsten en de bijbehorende 
instructies 

(m) which results are based on parts of the sample, rather than the whole sample; 

m) welke resultaten zijn ontleend aan een deel van de steekproef, in plaats van aan het 
geheel; 

(n) a description of the precision of the findings, including, if applicable, estimates of 
sampling error. 

n) een beschrijving van de nauwkeurigheid van de resultaten, en, indien van toepassing, 
een schatting van afwijkingen als gevolg van de steekproeftrekking. 



20. Technical terms shall be employed in a survey report in accordance with their commonly 
understood scientific usage. 

20. Als in het rapport technische termen worden gebruikt, dient de gangbare 
wetenschappelijke betekenis te worden aangehouden. 

III. RULES OF PRACTICE BETWEEN RESEARCHER AND 
RESPONDENTS 

D. Responsibility to Informants 

D. Verantwoordelijkheid jegens informanten/respondenten 

21. No informant or respondent must be adversely affected as a result of his/her answers or of 
the interviewing process. The researcher shall use no methods or techniques by which the 
informant is put in the position that s/he cannot exercise his/her right to withdraw or refuse 
his/her answers at any stage of the interview.  
 
21. Informanten en respondenten mogen nooit nadeel ondervinden als gevolg van de 
antwoorden die zij tijdens het onderzoek hebben gegeven. De methode die door de 
onderzoeker wordt gevolgd stelt de informant in de gelegenheid om zich op elk moment 
tijdens het onderzoek terug te trekken of zich van antwoorden te onthouden. 

22. No response in a survey shall be linked in any way to an identifiable respondent. The 
anonymity of respondents shall be respected, except in rare cases, with the respondent's 
specific permission. The interview method shall never be used as a disguise for a sales 
solicitation. 

22. Onderzoeksresultaten mogen op geen enkele manier herleidbaar zijn tot een 
identificeerbare respondent. De anonimiteit van respondenten zal te allen tijde worden 
gerespecteerd. Hiervan kan slechts worden afgeweken met de expliciete toestemming 
van de respondent. 

Onderzoek mag nooit worden gebruikt als voorwendsel om iets te verkopen. 

23. For Interviewers: 

Voor interviewers 

(a) Research assignments and materials received, as well as information from respondents, 
shall be held in confidence by the interviewer and revealed to no one except the research 
organization conducting the study. 

A) Onderzoeksopdrachten en al het overige materiaal dat de interviewer ontvangt, 
alsook de informatie die van respondenten wordt verkregen, wordt door de interviewer 
vertrouwelijk behandeld. Hij/zij verstrekt aan niemand inzage in de gegevens buiten het 
onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert. 

(b) No information gained through a research activity shall be used, directly or indirectly, for 
the personal gain or advantage of the interviewer in his/her relations with the respondents. 



b) Informatie die de interviewer verkrijgt door het onderzoek mag nooit, direct danwel 
indirect, door de interviewer worden gebruikt om daar voordeel uit te halen ten aanzien 
van de betrekkingen met de respondenten. 

(c) Survey work shall be conducted in strict accordance with specifications. No interviewer 
shall carry out more than one assignment in contact with the same respondents unless this is 
authorized by the research organization and its clients. 

c) Het werk wordt strikt volgens de richtlijnen uitgevoerd. Een interviewer kan bij 
dezelfde respondenten nooit meer dan een opdracht uitvoeren, tenzij het 
onderzoeksbureau en diens cliënten hier hun goedkeuring aan verlenen. 

IV. RULES OF PRACTICE BETWEEN RESEARCHERS 

24. The principle of fair competition, as generally understood and accepted, should be applied 
by all researchers, even in cases where they may be the sole operators in their country.  
 
24. Het uitgangspunt van eerlijke concurrentie, zoals dat algemeen gangbaar en 
geaccepteerd is, is voor alle onderzoekers van toepassing, zelfs al zijn zij in hun land de 
enige partij. 

25. In their personal and business relationship, researchers will be governed by the tradition of 
common respect among colleagues in the same profession. 

25. Onderzoekers dienen zich in hun persoonlijke en zakelijk contacten laten leiden door 
de traditie van algemeen respect onder vakgenoten. 

26. No outside pressure, political or commercial, can be used by a research organization to 
justify violation of this code. 

26. Onderzoekers zullen niet zwichten voor druk van buiten, politiek of commercieel van 
aard, om deze code te schenden. 

27. Members shall not try to turn to account or put into evidence the fact of their membership 
in WAPOR as a token of professional competence. Membership implies no guarantee of 
qualification, but it does imply acceptance of this code. 

 
27. Leden/aangeslotenen zullen het lidmaatschap van WAPOR niet gebruiken als 
bewijs van hun professionele bekwaamheid. Het lidmaatschap zegt niets over de 
bekwaamheid maar betekent alleen dat deze code wordt onderschreven. 


