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Voorwoord
Een van de middelen ter bevordering van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen
indien een vermoeden bestaat dat medewerkers van de universiteit de wetenschappelijk integriteit
schenden. De Universiteit van Amsterdam (hierna: UvA) heeft hiervoor op 10 december 2013
{besluitnummer 2013cb0471) een Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit {hierna:
Klachtenregeling) vastgesteld en per 1 september 2013 een Commissie Wetenschappelijke
Integriteit {hierna: Commissie) ingesteld die de klachten onderzoekt en daarover advies uitbrengt
aan het College van Bestuur (hierna: College).
De Commissie bestaat uit de heer prof. dr. mr. J.E. Soeharno (hoogleraar Rechtspleging in
rechtsfilosofisch perspectief) als voorzitter en de heer prof. dr. R.J.G. Peters (hoogleraar Cardiologie)
en mevrouw prof. dr. mr. A.J.C. de Moor - van Vugt (hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het
bijzonder het bestuursrecht) als leden. De Commissie wordt ambtelijk ondersteund door de
secretarissen: mevrouw mr. F.Y. van Arnhem - Chau, mevrouw mr. J.B. Groot Antink en mevrouw mr.
drs. J.M.C Krol van Juridische Zaken.
Met dit jaarverslag, dat een beknopt overzicht geeft van de klachten waarover de Commissie in 2018
een advies heeft uitgebracht, legt de Commissie verantwoording af. Het jaarverslag is opgemaakt
voor het jaarverslag van de universiteit.
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I.

Inleiding

In 2018 zijn drie klachten bij de Commissie ingediend. De Commissie heeft in 2018 zes adviezen
uitgebracht.
Hierna volgt een samenvatting en zakelijke weergave van de klachten waarover de Commissie in
2018 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. Voor alle klagers en beklaagden wordt de mannelijke vorm
gebruikt. Reden hiervoor is dat bij vakgebieden waar relatief weinig vrouwen werken het vermelden
dat het om een vrouw gaat de casus (gemakkelijker) herleidbaar maakt tot een persoon.
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ll.

•

Behandelde klachten in 2018

Eerste klacht {ontvangen door de Commissie op 5 september 2017)

Klager heeft gesteld dat het proefschrift van beklaagde ten minste één duidelijk voorbeeld van
plagiaat bevat. Daarnaast heeft hij beklaagde verweten stelselmatig gebruik te hebben gemaakt van
de ideeën van anderen en deze, door hen niet te noemen, te presenteren als origineel en de zijne.
Volgens klager heeft beklaagde zich te sterk gericht op primaire bronnen. Kern van de klacht is dat
beklaagde zich onttrekt aan het wetenschappelijk debat door de contemporaine auteurs op het
vakgebied niet te noemen in zijn proefschrift.
De Commissie heeft geconstateerd dat een verschil van wetenschappelijk inzicht over de
methodologie, de kern van het geschil tussen klager en beklaagde, geen onderwerp van onderzoek
van de Commissie is. Ondanks hierdoor gerezen twijfel over de ontvankelijkheid, is de klacht
inhoudelijk onderzocht. De Commissie heeft daartoe besloten vanwege de ernst van één van de
beschuldigingen en de ingrijpende gevolgen van het conflict tussen klager en beklaagde dat al een
jaar eerder was ontstaan.
Inhoudelijk is de Commissie tot de conclusie gekomen dat beklaagde zich niet schuldig heeft
gemaakt aan plagiaat. Volgens de Commissie is beklaagde erin geslaagd aan te tonen dat hij de
conclusies die volgens klager 'plagiaat' opleverden zelfstandig had bereikt. Een deel van de
conclusies was namelijk afkomstig uit de scriptie die beklaagde had geschreven vijf jaar voor de
publicatie die hij volgens klager had geplagieerd. Beklaagde heeft naar het oordeel van de
Commissie ook voldoende gemotiveerd aangetoond dat het gewraakte standpunt al kenbaar was uit
oudere literatuur.
De Commissie heeft verder geconcludeerd dat niet was gebleken dat beklaagde geen "proper credit"
zou hebben gegeven. Over de op het betreffende wetenschapsgebied gangbare normen ten aanzien
van bronvermelding bestaan verschillende opvattingen zonder dat er één norm is die dwingend
voorschrijft dat (alle} secundaire bronnen en contemporaine auteurs in het onderzoek moeten
worden vermeld. Volgens de Commissie is er geen basis voor de ruime uitleg die beklaagde geeft aan
de woorden "proper credit" in de ALLEA Code, althans niet in die zin dat daaruit dwingend zou
volgen dat beklaagde steeds contemporaine auteurs had moeten vermelden, voor zover die auteurs
met betrekking tot hetzelfde primaire bronnenmateriaal gelijksoortige observaties hadden gedaan
of gelijksoortige conclusies hadden getrokken.
Ook de klacht dat beklaagde onderdelen van zijn proefschrift had gepresenteerd als nieuw is volgens
de Commissie ongegrond. Uit de methodologische verantwoording werd reeds duidelijk dat
bepaalde ideeën en onderdelen niet origineel zijn, althans niet als zodanig werden gepresenteerd.
De Commissie heeft het College geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.
Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de Commissie overgenomen.
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Niet is gebleken dat het LOWI is verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van
het College.
Het College heeft zijn aanvankelijk oordeel als definitief oordeel bevestigd.

•

Tweede klacht (ontvangen door de Commissie op 10 november 2017)

Klager heeft melding gemaakt van diverse schendingen van de wetenschappelijke integriteit die in
1996 zouden hebben plaatsgevonden. De Commissie heeft klager - onder meer - gevraagd om uit te
leggen in hoeverre ernst, duur en consequenties van de gebeurtenissen die naar de mening van
klager een schending van de wetenschappelijke integriteit zouden opleveren, twintig jaar nadien nog
onderzoek rechtvaardigen. In dit kader is verwezen naar artikel 9, vierde lid, van de
Klachtenregeling, waarin bepaald is dat de Commissie ertoe kan besluiten een klacht niet in
behandeling te nemen, als de schending naar haar oordeel "te lang geleden" heeft plaatsgevonden.
Klager heeft de Commissie nadere informatie verstrekt, echter zonder voornoemde vraag van de
Commissie te beantwoorden. Aan klager is een nieuwe termijn gegeven om de vraag te
beantwoorden. Naar aanleiding van de door klager verstrekte informatie is klager tevens gevraagd
nadere informatie te verschaffen, die duidelijk zou maken dat de gebeurtenissen een schending van
de wetenschappelijke integriteit in de zin van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening
en de ALLEA European Code of Conduct for Research Integrity zouden opleveren. Klager is tevens
medegedeeld dat het niet (tijdig) gevolg geven aan deze verzoeken zou leiden tot het besluit de
klacht niet-ontvankelijk te verklaren.
Voornoemde termijn is verstreken zonder dat een reactie van klager is ontvangen. De Commissie
heeft daarom besloten de klacht niet in behandeling te nemen. Een duidelijke omschrijving van de
gebeurtenissen die een schending van de wetenschappelijke integriteit zouden opleveren met een
verwijzing naar de principes in de Codes ontbreekt (artikel 9, derde lid, sub a, van de
Klachtenregeling). Evenmin is duidelijk waarom klager een periode van ruim twintig jaar heeft laten
verstrijken voordat klager de gebeurtenissen heeft gemeld, bij gebreke van welke informatie de
Commissie ervan uitgaat dat de schending te lang geleden heeft plaatsgevonden en klager onredelijk
lang heeft gewacht met het indienen van een klacht (artikel 9, vierde lid, van de Klachtenregeling).
Gelet op het voorgaande heeft de Commissie de klacht niet-ontvankelijk verklaard, waardoor er een
einde aan de procedure is gekomen.

•

Derde klacht (ontvangen door de Commissie op 16 november 2017}

Beklaagde heeft onderzoek verricht naar de consequenties van mutaties in een bepaald gen, dat
onder andere is gevonden bij het kind van klager, en de resultaten daarvan gepubliceerd. Naar
aanleiding van het artikel van beklaagde is het fenotype, zoals gevonden bij het kind van klager,
vervolgens door een derde in een database opgenomen als syndroom, waarbij de familienaam van
beklaagde aan dit fenotype is verbonden.
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Klager heeft gesteld dat het door beklaagde in zijn artikel beschreven fenotype niet als een
syndroom kan worden aangemerkt, omdat er sprake is van slechts één gevonden individu met het
fenotype zoals bij zijn kind. Het in het artikel van beklaagde genoemde tweede geval betreft volgens
klager een overlappende casus waarvan niet bewezen is dat deze dezelfde oorzaak heeft als die van
zijn kind. Voorts heeft klager gesteld dat beklaagde ten onrechte geen actie heeft ondernomen
jegens voornoemde derde om te bewerkstellen dat deze derde de fenotypering niet langer als
syndroom in zijn datasysteem opneemt.
De Commissie heeft besloten een Subcommissie in te stellen.
De Subcommissie heeft overwogen dat klager met zijn klacht feitelijk het door beklaagde verrichte
onderzoek bekritiseert. Nu het hier gaat om het inhoudelijk bekritiseren van wetenschappelijk werk,
behoort de door klager gevoerde discussie niet tot het terrein van de Commissie. Klager dient zich
over de over de inhoud van het wetenschappelijk werk te wenden tot de daartoe geëigende
wetenschappelijke fora.
Ten aanzien van de klacht dat beklaagde weigert bij de desbetreffende derde een verzoek in te
dienen om de naamgeving van het syndroom te wijzigen, heeft de Subcommissie het volgende
overwogen.
Bij de desbetreffende derde is het gebruik om nieuw gevonden bijzondere fenotypen bij het
opnemen in de database een naam te geven. Dit is een gebruikelijke handelwijze in het onderhavige
wetenschapsgebied en vergroot de vindbaarheid van de informatie. Alhoewel klager de naamgeving,
en dan met name de toevoeging 'syndroom' van het bij zijn kind als aangetroffen fenotype als
stigmatiserend ervaart, kan het in stand laten van deze - door de desbetreffende derde - aan het
fenotype gegeven naam niet worden gezien als schending van de wetenschappelijke integriteit. Ook
het door klager aangedragen argument dat het verbinden van een eigennaam aan een fenotype in
onbruik is geraakt of zelfs 'not done' zou zijn, brengt niet mee dat deze wijze van naamgeving in
strijd is met één van de gedragsregels inzake de wetenschappelijke integriteit.
De Subcommissie heeft de Commissie geadviseerd aan het College te adviseren de klacht ongegrond
te verklaren.
De Commissie heeft de bevindingen en de conclusie van de Subcommissie overgenomen.
Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de Commissie overgenomen.
Klager heeft het LOWI verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het
College.
Het LOWI heeft het College geadviseerd zijn aanvankelijk oordeel ongewijzigd vast te stellen als
definitief oordeel.
Het College heeft zijn aanvankelijk oordeel als definitief oordeel bevestigd.
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•

Vierde klacht (ontvangen door de Commissie op 11 december 2017)

Klager stelt dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Beklaagde zou in zijn
proefschrift twee hoofdstukken met (eerder gepubliceerde) artikelen hebben opgenomen die zijn
gebaseerd op twee al bestaande rapporten waar klager de eerste auteur van is. Beklaagde heeft
indertijd weliswaar aan het ontstaan van beide rapporten meegewerkt in de functie van
masterstudent respectievelijk onderzoeksassistent, doch nergens in het proefschrift wordt verwezen
naar de oorspronkelijke, bestaande rapporten.
Beklaagde heeft (de Engelse vertaling van) twee al bestaande en door anderen geschreven
rapporten over onderzoek, dat niet door hem is uitgevoerd, als hoofdstukken in zijn proefschrift
opgenomen. Volgens klager blijkt hieruit dat beklaagde als wetenschappelijk onderzoeker
onvoldoende zelfstandig is.
De Commissie heeft als volgt overwogen.
Het door klager aangedragen vermoeden van of zorg over de onvoldoende zelfstandigheid van
beklaagde als wetenschappelijk onderzoeker en de daarbij door klager geuite twijfel over de
promotiewaardigheid van het proefschrift behoren niet tot de competentie van de Commissie.
De klacht beperkt zich daarmee tot het vermoeden van - ongeoorloofd - hergebruik van andermans
wetenschappelijk materiaal dan wel plagiaat.
De Commissie stelt na bestudering van de overgelegde stukken en het gestelde ter zitting vast dat
beide artikelen zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde Nederlandse rapporten en in beide
artikelen passages overeenkomen met passages uit de door klager gepubliceerde rapporten. Dit
gegeven staat hier ook niet ter discussie.
Klager heeft echter ten aanzien van het eerste artikel in 2012 verzocht om zijn naam van het artikel
te verwijderen. Klager heeft daarbij aangegeven dat er nog steeds teveel haken en ogen eraan
zitten, waardoor hij niet achter het artikel kan staan.
Met betrekking tot een aan Artikel 2 ten grondslag liggende poster, die tijdens een conferentie zou
worden gepresenteerd, heeft klager in 2012 beklaagde verzocht om zijn naam van de poster af te
halen.
Het is de Commissie op grond van de door beklaagde geschetste gang van zaken en de inhoud van
genoemde e-mails gebleken dat klager, anders dan hij stelt in zijn klaagschrift, van aanvang af
bekend was met het feit en, tot op zekere hoogte, de inhoud van beide te publiceren artikelen.
Klager heeft toen geen bezwaar gemaakt tegen het publiceren van de beide artikelen.
Met deze handelwijze heeft klager aan beklaagde de mogelijkheid ontnomen aan de thans
geformuleerde wensen van klager, waar mogelijk en nodig, tegemoet te komen, althans speelde
klager hierin zelf een dusdanig actieve rol dat de verwijten redelijkerwijs niet voor rekening van
beklaagde kunnen komen.
Uit een vergelijking van de rapporten met de gewraakte artikelen is het de Commissie verder
gebleken dat deze artikelen niet, zoals klager stelt, louter vertalingen zijn van zijn wetenschappelijke
producten. Beklaagde heeft voor het artikel toch voldoende eigen inbreng gehad om niet van een
'vertaling' te kunnen spreken. De artikelen beschrijven het onderzoek en werken dit vervolgens
verder uit. Beide artikelen hebben bovendien de gebruikelijke review doorlopen in welk kader de
nodige aanpassingen zijn gedaan.
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Ten aanzien van de klacht dat niet verwezen is naar de eerdere door klager gepubliceerde rapporten
heeft beklaagde aangevoerd dat hij in Artikel 1, zij het met een onjuist jaartal, wel degelijk een
verwijzing heeft opgenomen naar Rapport 1. Beklaagde heeft ten aanzien van het Artikel 2
aangevoerd dat niet is verwezen naar de rapporten waarvan klager eerste auteur was, omdat het
binnen het vakgebied van beklaagde (en klager) gebruik is dat in een internationale peer-reviewed
publicatie uitsluitend naar Nederlandstalige publicaties wordt verwezen als de informatie in die
publicatie uitsluitend in die Nederlandstalige versie is verschenen.
Om die reden heeft beklaagde in Artikel 1 dan ook wel verwezen naar het Nederlandstalige rapport,
er was (nog) geen Engelstalige publicatie waarin deze informatie was opgenomen. Ten tijde van het
publiceren van Artikel 2 was er voldoende Engelstalig materiaal waar de informatie waarnaar wordt
verwezen is terug te vinden. De Commissie volgt beklaagde in deze stellingen.
De Commissie komt op grond van de bevindingen tot de conclusie dat er geen sprake is van
schending van de normen van wetenschappelijke integriteit door beklaagde en dat de klacht ten
aanzien van de zelfstandigheid van beklaagde als wetenschappelijk onderzoeker niet-ontvankelijk is.
De Commissie heeft het College van Bestuur geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren waar
deze ziet op plagiaat en niet-ontvankelijk te verklaren waar hij ziet op de onvoldoende
zelfstandigheid als wetenschappelijk onderzoeker.
Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de Commissie overgenomen.
Klager heeft het LOWI verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het
College. De uitkomst van de procedure bij het LOWI is ten tijde van het uitbrengen van het
onderhavige jaarverslag nog niet bekend.

•

Vijfde klacht (ontvangen door de Commissie op 7 maart 2018}

Voorgeschiedenis
Klager heeft een klacht ingediend bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van een andere
universiteit (hierna: Universiteit X) dan de Universiteit van Amsterdam. De klacht betreft een
publicatie van drie auteurs, waaronder beklaagde. Volgens klager was dit onderzoek ten onrechte als
prospectief onderzoek gepubliceerd.
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van universiteit X heeft de klacht in behandeling
genomen. Aan deze procedure heeft beklaagde als belanghebbende deelgenomen, aangezien hij
geen dienstverband heeft (gehad) bij universiteit X. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van
universiteit X heeft aan het College van universiteit X geadviseerd de klacht ongegrond te verklaren.
Het College van universiteit X heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies zijn Commissie
Wetenschappelijke Integriteit overgenomen.
Klager heeft het LOWI verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het
College van universiteit X.
Het LOWI heeft advies uitgebracht aan het College van universiteit X. In het advies is - voor zover van
belang - het volgende te lezen (waarbij beklaagde in het advies van het LOWI als Belanghebbende 3
is aangemerkt):
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"5. Oordeel en advies van het LOWI

Samenvattend is het LOW/ van oordeel dat zowel kenmerken van retrospectief onderzoek als
prospectief onderzoek aanwezig zijn, waarbij wordt aangetekend dat er volgens het LOW/ veel is dat
pleit voor een prospectief onderzoek. Aangezien echter de nadere uitleg van Belanghebbenden
doorslaggevend is, en de uitleg zoals gegeven ter hoorzitting (bij de CWI} en in verweer (bij het LOW/)
inhoudt dat het gaat om een retrospectief onderzoek, is het goed voorstelbaar dat het Bestuur
besluit om zijn aanvankelijk oordeel, dat sprake is van een retrospectief onderzoek, te handhaven.
Indien het Bestuur inderdaad besluit om zijn aanvankelijk oordeel te handhaven, adviseert het LOW/
om daarbij de overwegingen van het LOW/ over te nemen en het handelen van Belanghebbenden
conform die overwegingen te kwalificeren.
In ieder geval is ook het volgende van belang. In de titel en tekst van de publicatie hebben
Belanghebbenden het onderzoek gepresenteerd als een prospectief onderzoek, terwijl het volgens
hen gaat om een retrospectief onderzoek. Dat is misleidend en de publicatie moet worden
gerectificeerd. Van Belanghebbenden mag worden verwacht dat zij de verantwoordelijkheid
daarvoor op zich nemen. Het LOW/ adviseert het Bestuur om Belanghebbenden te verzoeken om zorg
te dragen voor rectificatie. Hoewel alleen Belanghebbende 1 een dienstverband heeft (gehad) bij
universiteit, zal een verzoek aan Belanghebbenden gezamenlijk niet op formele bezwaren stuiten.
Belanghebbenden 2 en 3 hebben de eerder conclusies van de CWI en het Bestuur immers
onderschreven. "
Alhoewel beklaagde aan de procedure bij het LOWI als belanghebbende heeft deelgenomen, heeft
beklaagde de uitkomsten daarvan onderschreven. Beklaagde heeft het verzoek aan de uitgever tot
rectificatie mede ondertekend.
Het College van Bestuur van universiteit X heeft zijn aanvankelijk oordeel dat het retrospectief
onderzoek betreft als definitief oordeel bevestigd.
Klachtprocedure bij de Universiteit van Amsterdam
Klager heeft een klacht jegens beklaagde bij de Commissie ingediend.
In artikel 7 van de Klachtenregeling komt naar voren dat de Commissie als taakstelling heeft het
onderzoeken van klachten over (een vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit
begaan door een medewerker.
In artikel 9, vierde lid, van de Klachtenregeling is - voor zover van belang - bepaald dat de Commissie
bevoegd is een klacht niet in behandeling te nemen indien de klacht al eerder is onderzocht.
De Commissie is van oordeel dat de klacht in de kern betrekking heeft op de volgende twee
aspecten:
1. de kwalificatie van het onderzoek (prospectief dan wel retrospectief) en de wijze waarop het
onderzoek is gepubliceerd; en
2. de wijze waarop de auteurs van de publicatie - waaronder beklaagde - en het College van
universiteit X het advies van het LOWI hebben geïnterpreteerd en de tijdigheid waarmee de auteurs
- waaronder beklaagde - opvolging hebben gegeven aan het advies van het LOWI.
De Commissie heeft overwogen dat het eerste aspect, de (inhoudelijke) klacht gericht tegen
beklaagde, reeds eerder materieel volledig is onderzocht door de Commissie Wetenschappelijke
Integriteit van universiteit X. Alhoewel beklaagde aan de procedure bij het LOWI als belanghebbende
heeft deelgenomen, heeft beklaagde de uitkomsten daarvan onderschreven en het verzoek aan de
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uitgever tot rectificatie mede ondertekend. Het College van universiteit X heeft, na kennis genomen
te hebben van het advies van het LOWI, reeds een definitief oordeel gegeven.
De beoordeling van het tweede aspect van de klacht behoort niet tot de taakstelling van de
Commissie.
De Commissie komt op grond van de overwegingen tot de conclusie dat de klacht niet-ontvankelijk
is. De Commissie heeft het College geadviseerd de klacht - gelet op het bepaalde in artikel 7 en
artikel 9, vierde lid, van de Klachtenregeling - niet-ontvankelijk te verklaren.
Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de Commissie overgenomen.
Klager heeft het LOWI verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het
College.
Het LOWI heeft - onder meer - het volgende overwogen:

"De publicatie is beoordeeld als misleidend omdat daarin het beeld wordt geschetst van een
prospectief onderzoek, terwijl in werkelijkheid een retrospectiefonderzoek is gedaan. Los van
de overweging dat Betrokkene dit oordeel over de publicatie zou hebben onderschreven, mag
op grond van de principes van eerlijkheid en zorgvuldigheid uit de Nederlandse Gedragscode
Wetenschapsbeoefening van de auteurs, waaronder Betrokkene, worden verwacht dat zij een
dergelijke onregelmatigheid volledig herstellen. Het door hen aangeboden erratum betreft
echter alleen de titel van de publicatie. De passages in de tekst waarin de lezers wordt
voorgespiegeld dat een prospectief onderzoek is uitgevoerd, zijn ongewijzigd gebleven. Dat
betekent dat de lezers nog steeds op het verkeerde been worden gezet over de aard en waarde
van het onderzoek. Het aanpassen van alleen de titel voldoet niet.
Verzoeker heeft in zijn klacht terecht aangevoerd dat met dit erratum de misleiding in stand
wordt gelaten. Anders dan uit de overwegingen van de CWI lijkt te volgen, is dat geen kwestie
van interpretatie. Mede door de verschillende citaten uit de tekst van de publicatie, kan er
geen misverstand over bestaan dat de publicatie misleidend is in titel én tekst. Derhalve moet
worden geconcludeerd dat dit ontoereikende erratum een bewuste keuze is geweest van de
auteurs, waaronder Betrokkene.
De lezers opzettelijk op het verkeerde been zetten over de aard en waarde van een onderzoek
is door het LOW/ eerder aangemerkt als een schending van de wetenschappelijke integriteit.
Het willens en wetens in stand laten van deze misleiding, kan niet anders worden
gekwalificeerd. (. . .);
Het LOWI is van oordeel dat het verzoek (deels) gegrond is. Voor zover de klacht ziet op het
aanbieden van een ontoereikend erratum, is het LOWI van oordeel dat deze ten onrechte
niet-ontvankelijk is verklaard. Het LOWI heeft het College geadviseerd om zijn aanvankelijk oordeel
gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de overwegingen van het LOWI in zijn advies.

Het College heeft overeenkomstig het advies van het LOWI het aanvankelijk oordeel gewijzigd
vastgesteld, met inachtneming van de overwegingen van het LOWI in zijn advies.
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•

Zesde klacht (ontvangen door de Commissie op 5 juni 2018)

In 2018 heeft klager een klacht ingediend inzake vermeende schending van de wetenschappelijke
integriteit door beklaagde die in 2013 en 2014 zou hebben plaatsgevonden. De klacht is niet met
schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen onderbouwd.
Gelet op het bepaalde in artikel 9, aanhef, derde lid sub ben vierde lid, van de Klachtenregeling is
klager in de gelegenheid gesteld om toe te lichten waarom de klacht niet eerder is ingediend. Voorts
is klager erop gewezen dat, indien de Commissie zou besluiten de klacht in behandeling te nemen,
(nadere) onderbouwing van de klacht noodzakelijk is gelet op het bepaalde in artikel 9 aanhef, derde
lid, sub b, van de Klachtenregeling.
In reactie hierop heeft klager naar voren gebracht dat hij, zakelijk weergegeven, door persoonlijke
omstandigheden de klacht niet eerder heeft kunnen indienen, evenwel zonder nadere
onderbouwing te geven.
De Commissie heeft overwogen dat het enkele stellen van persoonlijke omstandigheden op zichzelf
genomen - en gelet op de belangen van beklaagde bij een adequate verdediging - geen voldoende
reden is een klacht pas jaren later in te dienen, terwijl klager de klacht ook niet nader heeft
onderbouwd met schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen. In het licht van het vorenstaande
en gelet op het bepaalde in artikel 9 aanhef, derde lid, sub ben vierde lid, van de Klachtenregeling
neemt de Commissie de klacht niet in behandeling.
Gelet op het voorgaande is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de klacht niet-ontvankelijk
is. De Commissie heeft het College geadviseerd de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.
Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de Commissie overgenomen.
Niet is gebleken dat het LOWI is verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van
het College.
Het College heeft zijn aanvankelijk oordeel als definitief oordeel bevestigd.
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