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I.

Voorwoord

De waarborging van wetenschappelijke integriteit omvat de mogelijkheid te klagen indien (het
vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijk integriteit schenden.
De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor op 10 december 2013 (besluit nr. 2013cb0471) een
Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit vastgesteld en per 1 september 2013 een Commissie
Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die zulke klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt
aan het College van Bestuur.
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam {hierna: de
commissie) bestaat uit de heer prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (hoogleraar Rechten van de mens) als
voorzitter, de heer prof. dr. mr. J.E. Soeharno (hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch
perspectief) en de heer prof. dr. R.J.G. Peters {hoogleraar Cardiologie) als leden. De commissie wordt
ambtelijk ondersteund door secretaris mw. mr. drs. J.M.C Krol (tevens Hoofd Juridische Zaken en
Functionaris Gegevensbescherming) en plaatsvervangend secretaris mw. mr. F.Y. van Arnhem-Chau
(jurist werkzaam bij Juridische Zaken).
In het bijgaande jaarverslag legt de commissie verantwoording af ten behoeve van het jaarverslag
van de universiteit.
Namens de Commissie Wetenschappelijke Integriteit,

t-1~
E.M.H. Hirsch Ballin,
voorzitter

ll.

Behandelde klachten

In 2014 zijn zes klachten bij de commissie ingediend. De commissie heeft in vijf van deze zaken in
2014 advies uitgebracht, en in één zaak in 2015. Hierna volgt een samenvatting en zakelijke
weergave van de vijf eerstbedoelde klachten waarover de commissie in 2014 een advies heeft
uitgebracht en de wijze waarop de commissie de klachten heeft behandeld. De klachtenbehandeling
draagt een vertrouwelijk karakter. Daarom is de beschrijving van de behandelde klachten
geanonimiseerd.
•

Eerste en tweede klacht (ontvangen door de commissie op 17 maart 2014)

Het klaagschrift behelst klachten tegen A (eerste klacht) en B (tweede klacht). A en B hebben
gezamenlijk een wetenschappelijk studieboek gepubliceerd. A en B zouden zich schuldig zou hebben
gemaakt aan schending van de wetenschappelijke integriteit door bepaalde hoofdstukken in een
studieboek (waarvan zij in die zin coauteurs zijn dat sommige hoofdstukken door A zijn geleverd en
andere door B) grotendeels te ontlenen aan het werk van een andere auteur zonder adequate
bronvermelding.
De commissie is ten aanzien van beklaagde A van oordeel dat, gelet op de omvang en de intensiteit
van de overgenomen teksten zonder bronvermelding, er sprake is van een aan beklaagde A te
verwijten onjuiste en niet te rechtvaardigen wijze van handelen.
Ten aanzien van beklaagde Bis de commissie van oordeel dat beklaagde B zelf niet de principes van
goed wetenschappelijk onderzoek heeft geschonden. Gelet op de onderlinge werkverdeling en de
verschillende mate van betrokkenheid bij de totstandkoming van de bewuste hoofdstukken tussen
beklaagde A en beklaagde B alsmede de omstandigheid dat beklaagde B niet op de hoogte was van
de werkwijze van beklaagde A, had beklaagde B geen reden om te vermoeden dat beklaagde A de
principes van goed wetenschappelijk onderzoek heeft geschonden.
De commissie is op grond van haar bevindingen tot de conclusie gekomen dat beklaagde A wel en
beklaagde B niet de normen van wetenschappelijke integriteit heeft geschonden. De commissie
heeft het College geadviseerd de klacht jegens beklaagde A gegrond en jegens beklaagde B
ongegrond te verklaren.
Dit advies is door het College gevolgd.
•

Derde klacht (ontvangen door de commissie op 23 april 2014)

Klager heeft gesteld dat beklaagde passages uit andermans werk zou hebben overgenomen zonder
adequate bronvermelding.
De commissie heeft in deze zaak, vanwege de vereiste vakinhoudelijke kennis, gebruik gemaakt van
haar bevoegdheid een subcommissie in te stellen.
De subcommissie heeft overwogen dat uit de door klager voorgelegde stukken niet kan worden
geoordeeld dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan enige schending van de
wetenschappelijke integriteit en de commissie geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren. De

commissie heeft de bevindingen en de conclusie van de subcommissie overgenomen en het College
geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.
Dit advies is door het College gevolgd.
•

Vierde klacht (ontvangen door de commissie op 15 mei 2014)

Klager heeft naar voren gebracht dat inzake een bepaald wetenschappelijke artikel vraagtekens
kunnen worden geplaatst bij de uitkomsten. Klager heeft gesteld dat twee personen die aan het
artikel hebben meegewerkt, zijn aan te merken als gastauteurs en dat deze personen
ondergeschikten zijn (geweest) van beklaagde. Volgens klager zou beklaagde de Nederlandse
Gedragscode Wetenschapsbeoefening en het Landelijk Model van Klachtenregeling
Wetenschappelijke Integriteit hebben geschonden door het optreden als gastauteurs van
voornoemde twee personen bij het wetenschappelijke artikel te faciliteren en het wetenschappelijk
wangedrag van zijn (gewezen) ondergeschikten toe te dekken. Voorts heeft klager gesteld dat
beklaagde zich schuldig maakt aan wangedrag door 1. de goede naam van klager als onderzoeker te
beschadigen, 2. te weigeren ruwe onderzoeksgegevens aan klager ter beschikking te stellen en
3. drie eerdere klachten over schending van de wetenschappelijke integriteit jegens hemzelf aan de
aandacht te onttrekken.
De Commissie heeft vastgesteld dat hetgeen klager aanvoert, in essentie een herhaling vormt van,
dan wel voortborduurt op, zijn eerdere klacht gericht tegen beklaagde. Ten aanzien van de eerdere
klacht van klager hebben de Raadsman Wetenschappelijke Integriteit, het Landelijk Orgaan
Wetenschappelijke Integriteit en het College reeds blijk gegeven van de opvatting dat de klacht
(terecht) niet in behandeling is genomen, omdat beklaagde persoonlijk geen schending van de
wetenschappelijke integriteit valt te verwijten en dat, als hem al enig verwijt zou kunnen worden
gemaakt, dat veeleer zijn rol als voorzitter van een zekere instelling zou betreffen en niet zijn rol als
hoogleraar met een aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam.
Gelet op het bepaalde in artikel 9, vierde lid, van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit
is de Commissie tot het oordeel gekomen dat de klacht niet-ontvankelijk is, omdat de kern van de
klacht reeds eerder is onderzocht in het kader van zijn eerdere klacht gericht tegen beklaagde.
Dit advies is door het College gevolgd.
•

Vijfde klacht (ontvangen door de commissie op 19 mei 2014)

Klager, dezelfde klager als hiervóór vermeld in de vierde klacht, heeft een klacht ingediend inzake
vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit door beklaagde en tevens een formeel
verzoek gedaan tot tussentijdse beëindiging van de functie van beklaagde.
De commissie heeft vastgesteld dat er een zeer sterke onderlinge samenhang en verwevenheid
bestaat tussen de klacht van klager gericht tegen beklaagde in de hiervóór vermelde vierde klacht en
de onderhavige klacht en het verzoek.
Aangezien de klacht tegen beklaagde en het daarmee samenhangende verzoek van klager tot
tussentijdse beëindiging van functie van beklaagde voortborduren op de klacht van klager tegen
beklaagde in de hiervóór vermelde vierde klacht, is het oordeel van de commissie over de

onderhavige klacht en het verzoek afhankelijk van de uitkomst in de hiervóór vermelde vierde
klacht.
Nu de commissie van oordeel is dat de klacht van klager in de hiervóór vermelde vierde klacht nietontvankelijk is, brengt dit met zich mee dat de commissie ook met betrekking tot de onderhavige
klacht van klager niet aan een inhoudelijke beoordeling toe kan komen. Zij verklaart de klacht nietontvankelijk en wijst het verzoek af.
Dit advies is door het College gevolgd.

