
m U~IVERSlTl:.IT VA,"\/ A,\1::iTERDA,\l 

Jaarverslag Commissie Wetenschappelijke Integriteit 

2015 en 2016 



m UNIVERS!TEIT VAN AMSTl:.RDA.Jv1 

Inhoud 

I. 
ll. 

Ill. 

IV. 

Voorwoord 
Inleiding 
Behandelde klachten in 2015 
Behandelde klachten in 2016 

p. 2 
p. 3 
p. 4 

p. 9 

1 



m UNIVERSITEIT VA.'\/ AMSTERDAM 

I. 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 vastgesteld en per 
1 september 2013 een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld die de klachten 
onderzoekt en daarover advies uitbrengt aan het College van Bestuur (hierna: College). 

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Amsterdam (hierna: de 
commissie) bestaat uit prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin (hoogleraar Rechten van de mens) als voorzitter, 
prof. dr. mr. J.E. Soeharno (hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief) en 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 plaatsvervangend secretaris 
mw. mr. F.Y. van Arnhem-Chau (jurist werkzaam bij Juridische Zaken). Incidenteel is een 
plaatsvervangend lid aangewezen ter vervanging van een lid van de commissie. 

In dit jaarverslag legt de commissie verantwoording af ten behoeve van het jaarverslag van de 
universiteit. Het ziet op de klachten waarover de commissie in 2015 en 2016 een advies heeft 
uitgebracht. 

Namens de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, 

E.M.H. Hirsch Ballin, 
voorzitter 
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ll. Inleiding 

In 2015 zijn vier klachten bij de commissie ingediend. De commissie heeft in 2015 drie adviezen 
uitgebracht aan het College en zich eenmaal onbevoegd verklaard en klager in die zaak 
doorverwezen naar de bevoegde commissie wetenschappelijke integriteit van de desbetreffende 
universiteit. 

In 2016 zijn negen klachten bij de commissie ingediend. De commissie heeft in 2016 drie adviezen 
uitgebracht aan het College. In twee zaken verviel tijdens de procedure de noodzaak voor 
behandeling door de commissie. 

Hierna volgt een samenvatting en zakelijke weergave van de klachten waarover de commissie in 
2015 en 2016 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 anoniem. 
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Ill. Behandelde klachten in 2015 

• Eerste klacht (ontvangen door de commissie op 16 januari 2014) 

De klacht omvat twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft een vermeende schending van 
wetenschappelijke integriteit in een door beklaagde geschreven bijdrage voor een bundel. Het 
tweede onderdeel betreft een verzoek aan de commissie om te onderzoeken of er sprake is van een 
patroon van overname van het werk van anderen zonder een (adequate) bronvermelding in en naar 
aanleiding van het door beklaagde in het verleden bij een andere universiteit dan de UvA verdedigde 
proefschrift. 

Ten aanzien van het eerste onderdeel van de klacht heeft de commissie overwogen dat er 
onvoldoende aanleiding is voor het oordeel dat er sprake is schending van de wetenschappelijke 
integriteit door beklaagde. Wel merkt de commissie hierbij op dat de werkwijze van beklaagde op dit 
punt zeer slordig is. Als auteur draagt beklaagde immers de eindverantwoordelijkheid van zijn werk, 
daaronder begrepen de verantwoordelijkheid voor een wijze van bronvermelding die voldoet aan de 
daaraan te stellen eisen. 

Ten aanzien van het tweede onderdeel van de klacht heeft de commissie overwogen dat de door 
klager genoemde passages en de door het plagiaatdetectieprogramma gemarkeerde passages in het 
proefschrift van beklaagde weliswaar slordigheden bevatten, maar niet van een zodanige ernst en 
aard zijn dat kan worden geoordeeld dat beklaagde de wetenschappelijke integriteit heeft 
geschonden. Daarbij is ook van belang dat deze passages doorgaans een beschrijvend en/of feitelijk 
karakter hebben en niet dragend zijn voor het door beklaagde gedane onderzoek en ook verder 
geen afbreuk doen aan de originaliteit van het proefschrift. 

Voorts heeft de commissie geconstateerd dat sprake is van een patroon van slordig en onzorgvuldig 
citeren en verantwoorden van gebruikte en geraadpleegde bronnen en dat herhaling of voortduring 
van dit patroon zal kunnen resulteren in schending van de wetenschappelijke integriteit door 
beklaagde vanwege verwijtbaar onzorgvuldig handelen in de zin van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening (hierna: de Gedragscode). De commissie heeft het College geadviseerd de 
klacht ongegrond te verklaren, maar daarbij de aanbeveling gedaan dat in een persoonlijk 
onderhoud met beklaagde concreet wordt ingegaan op het zorgvuldigheidsbeginsel van artikel 1 van 
de Gedragscode en op de regels omtrent citeren bij het overnemen van bronnen, in het bijzonder ter 
voorkoming van herhaling of voortduring van het reeds door de commissie vastgestelde patroon. 

Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies en de aanbeveling van de commissie 
overgenomen. 

Niet is gebleken dat binnen de voorgeschreven termijn het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke 
Integriteit (hierna: LOW!) 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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• Tweede klacht (ontvangen door de commissie op 22 januari 2015) 

Voorgeschiedenis: 

Klager heeft eerder in 2013 een klacht ingediend over mogelijke schending van de 
wetenschappelijke integriteit door beklaagde. Daarin heeft de commissie het College geadviseerd de 
klacht ongegrond te verklaren en de aanbeveling gedaan dat in een persoonlijk onderhoud 
beklaagde in algemene zin wordt gewezen op het belang van naleving van de in de wetenschap en in 
het vakgebied gebruikelijke regels omtrent bronvermelding en citaatvermelding en dat tevens wordt 
gesproken over een aanzienlijke verbetering van verantwoording van bronnen en citaatvermelding 
door beklaagde. 

Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies en de aanbeveling 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 de klacht ongegrond te verklaren, omdat er geen sprake is 
van schending van de wetenschappelijke integriteit door beklaagde. Het LOWI heeft tevens 
geadviseerd ernstig te overwegen een aanvulling in het definitief oordeel op te nemen, inhoudende 
dat wel sprake is van een patroon van slordig en onzorgvuldig citeren en verantwoorden van 
gebruikte en geraadpleegde bronnen en dat herhaling of voortduring van dit patroon zal kunnen 
resulteren in schending van de wetenschappelijke integriteit door beklaagde vanwege verwijtbaar 
handelen ex artikel 1.1 van de Gedragscode. Voorts heeft het LOWI voorgesteld dat in een 
persoonlijk onderhoud met beklaagde concreet wordt ingegaan op het zorgvuldigheidsbeginsel als 
bedoeld in de Gedragscode en op de regels omtrent citeren bij het overnemen van teksten van 
internet en/of andere bronnen in het bijzonder, niet ter verbetering, maar ter voorkoming van 
herhaling of voortduring van het reeds door de commissie/het College vastgestelde patroon. 

Het College heeft het aanvankelijk oordeel op de klacht als definitief oordeel bevestigd met 
overneming van hetgeen door het LOWI is voorgesteld. 

*** 

Klager heeft vervolgens in 2015 een klacht ingediend jegens dezelfde beklaagde. De klacht omvat zes 
onderdelen. Klager heeft tevens de competentie en de onafhankelijkheid van de commissie in twijfel 
getrokken naar aanleiding van de vorige klachtprocedure. De commissie heeft aanleiding gezien een 
Subcommissie in te stellen. 

Ten aanzien van de klachtonderdelen 1, 2 en 4 t/m 6 heeft de Subcommissie overwogen dat die in 
essentie een herhaling en/of aanvulling vormt van de klacht die klager reeds in de eerdere 
klachtprocedure naar voren heeft gebracht dan wel een (nieuwe) visie van klager betreft ten aanzien 
van feiten die reeds door de commissie in de eerdere klachtprocedure zijn beoordeeld. Klager kan 
zich blijkbaar niet verenigen met de uitkomst van de eerdere klachtprocedure en verzoekt in feite 
terug te komen om het eerdere advies van de commissie en, in het verlengde daarvan, het definitief 
oordeel van het College. 
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Hetgeen klager heeft aangevoerd, is naar het oordeel van de Subcommissie niet te kwalificeren als 
nieuwe feiten of omstandigheden die na het eerdere besluit zijn voorgevallen of feiten en 
omstandigheden die niet vóór het eerdere besluit konden (en dus moesten) worden aangevoerd. 
Gelet op het voorgaande worden de klachtonderdelen 1,2 en 4 t/m 6 niet-ontvankelijk verklaard en 
niet in behandeling genomen. 

Klachtonderdeel 3 betreft het volgende. In het essay van beklaagde zou volgens klager sprake zijn 
van veel letterlijke tekstovernames zonder bronvermelding en voornoemd essay zou grote 
overeenkomst vertonen met een concepthoofdstuk van een promovenda van beklaagde en tevens 
als exacte dubbelpublicatie - maar onder een ander titel - zijn verschenen als boekhoofdstuk. Ten 
aanzien van klachtonderdeel 3 heeft de Subcommissie het volgende overwogen. 

De publicatie van het desbetreffende essay heeft plaatsgevonden na het advies van de Commissie in 
de eerdere klachtprocedure en het aanvankelijk oordeel van het College en vóór het advies van het 
LOWI en het definitief oordeel van het College. Naar aanleiding van het definitief oordeel heeft er 
een gesprek tussen beklaagde en de rector magnificus plaatsgevonden, waarbij is afgesproken dat 
beklaagde een termijn gegund wordt om aan zelfonderzoek te doen en conform de uitkomsten 
daarvan correct te handelen. Beklaagde heeft nadien - naar eigen zeggen - enkele optimalisaties in 
de bronvermeldingen in het essay aangebracht, hetgeen heeft geleid tot publicatie van een herzien 
essay binnen de daartoe gegunde termijn. De Subcommissie stelt vast dat de aangebrachte 
wijzigingen betrekking hebben op passages die zijn overgenomen uit Kamerstukken. Deze 
Kamerstukken vervullen in het essay een meer voorlichtende rol dan een wetenschappelijke rol. Niet 
is gebleken dat het herziene essay niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen met betrekking tot 
bronvermelding. In essentie betreft het derde klachtonderdeel, voor zover het betrekking heeft op 
het essay, het door klager reeds in de eerdere klachtprocedure naar voren gebrachte stelselmatige 
karakter van de handelwijze van beklaagde voor wat betreft bronvermelding. Dit aspect is reeds in 
de eerdere klachtprocedure beoordeeld. Met de publicatie van het herziene essay heeft beklaagde 
doen blijken dat hij zich het definitief oordeel heeft aangetrokken en binnen de begunstigingstermijn 
gevolg heeft gegeven aan de uitkomst van het gesprek op 4 september 2014, aldus de 
Subcommissie. 

Ten aanzien van de standpunt van klager dat het essay veel gelijkenissen vertoont met de inhoud en 
opzet van de hoofdstukken van het werk dat een promovenda van beklaagde heeft gepresenteerd, 
heeft beklaagde naar voren gebracht dat de tekst van de promovenda van een latere datum is dan 
het gepubliceerde essay. De Subcommissie ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van 
hetgeen door beklaagde naar voren is gebracht. Daarbij is in aanmerking genomen dat klager zelf 
heeft aangegeven niet te weten of het essay dan wel de tekst van de promovenda als eerste 
bestond. 

Met betrekking tot het standpunt van klager dat het essay en het boekhoofdstuk dubbelpublicaties 
zijn, heeft de Subcommissie overwogen dat beklaagde in het voetnotenapparaat in voldoende mate 
kenbaar heeft gemaakt dat het boekhoofdstuk is overgenomen uit het essay en dat het geenszins is 
bedoeld als een nieuwe (wetenschappelijke) publicatie. 

Samenvattend heeft de Subcommissie overwogen dat de klachtonderdelen 1, 2 en 4 t/m 6 niet in 
behandeling worden genomen en niet-ontvankelijk worden verklaard. Ten aanzien van 

6 



m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

klachtonderdeel 3 is de Subcommissie van oordeel dat niet is gebleken van schending van de 
wetenschappelijke integriteit en dat klachtonderdeel 3 ongegrond is. 

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 besloten het verzoek van klager om advies uit te brengen over het aanvankelijk 
oordeel van het College niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het verzoek buiten de daartoe 
gestelde termijn is ingediend en de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. 

Het College heeft het aanvankelijk oordeel op de klacht bevestigd als definitief oordeel. 

• Derde klacht (ontvangen door de commissie op 11 juni 2015) 

Voorgeschiedenis 

Klager heeft in een eerdere klachtprocedure de Commissie het verzoek gedaan om nader onderzoek 
te verrichten naar de maker en/of de authenticiteit van een schilderij dat hij in zijn bezit heeft. 
Daarbij heeft klager naar voren gebracht dat in het geval voornoemd verzoek door de commissie 
niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard, het onderzoek alsnog ontvankelijk dient te worden 
verklaard nu hij van mening is dat hij recent niet op de juiste wijze is behandeld door diverse 
beklaagden. 

De commissie heeft overwogen dat niet duidelijk blijkt op welke wijze én door wie de 
wetenschappelijke integriteit zou zijn geschonden en dat bovendien geldt dat de klacht te ver in de 
tijd terug ligt waardoor een reconstructie en beoordeling van de feiten en omstandigheden door de 
commissie thans niet meer op behoorlijke wijze kan geschieden. Voorts behoort het verzoek aan de 
commissie om onderzoek te (laten doen) (her)openen naar de maker en/of de authenticiteit van een 
schilderij dat klager in zijn bezit heeft niet tot de taakstelling van de commissie. De commissie heeft 
het College daarop geadviseerd de klacht en het verzoek van klager 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 besloten het verzoek van klager om advies uit te brengen over het 
aanvankelijk oordeel van het College niet in behandeling te nemen wegens termijnoverschrijding. 

Het College heeft het aanvankelijk oordeel op de klacht bevestigd als definitief oordeel. 

*** 

Klager heeft vervolgens in 2015 de commissie verzocht het onderzoek met betrekking tot zijn vorige 
klacht te heropenen c.q. in behandeling te nemen en heeft naar voren gebracht uit het eerdere 
advies van de commissie te hebben opgemaakt dat blijkbaar niet alle relevante stukken de 
commissie hebben kunnen bereiken. Deze stukken heeft klager bijgevoegd. 
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Na vergelijking van de door klager bijgevoegde stukken is de commissie tot het oordeel gekomen dat 
zij ten tijde van het uitbrengen van haar eerdere advies reeds in het bezit was van de relevante 
stukken en dat er geen aanleiding is haar eerdere advies niet te handhaven. Nu de klacht van klager 
reeds eerder is onderzocht, zal de commissie de klacht niet in behandeling nemen. 

De commissie heeft het College geadviseerd het verzoek van klager om het onderzoek met 
betrekking tot zijn eerder ingediende klacht te heropenen c.q. in behandeling te nemen, gelet op het 
bepaalde in artikel 9, vierde lid, van de Klachtenbehandeling, niet in behandeling te nemen en niet 
ontvankelijk te verklaren. 

Klager heeft het LOWI verzocht om advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het 
College. 

Het LOWI heeft overwogen dat het verzoek van klager terecht niet-ontvankelijk is verklaard en heeft 
het College geadviseerd het aanvankelijk oordeel als definitief oordeel te bevestigen. 

Het College heeft zijn aanvankelijk oordeel als definitief oordeel bevestigd. 

• Vierde klacht (ontvangen door de commissie op 6 juli 2015) 

Klager heeft een klacht ingediend over mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit. De 
commissie stelt vast dat ten tijde van belang - de publicatie van het gewraakte artikel - beklaagde 
niet kan worden aangemerkt als medewerker van de UvA in de zin van de Klachtenregeling. Op dat 
moment was beklaagde als hoogleraar werkzaam aan een andere universiteit dan de UvA en was 
beklaagde voorts niet anderszins werkzaam onder verantwoordelijkheid van de UvA als bedoeld in 
de Klachtenregeling. De Commissie heeft klager verzocht of hij ermee instemt dat de commissie zijn 
klacht desgewenst zal doorzenden aan de bevoegde commissie wetenschappelijke integriteit van de 
desbetreffende universiteit. 

Klager heeft de commissie bericht dat hij al zelf de klacht heeft gestuurd aan de desbetreffende 
universiteit. 
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IV. Behandelde klachten in 2016 

• Eerste klacht (ontvangen door de commissie op 14 juli 2015) 

Uit het klaagschrift blijkt dat klager (een oud-medewerker bij de UvA aan wie na zijn pensionering 
gastvrijheid is verleend aan de UvA) de commissie verzoekt om: 

1. een oordeel te geven over de door hem genoemde stellingen van de decaan inzake a. de formele 
en inhoudelijke verantwoordelijkheid van binnen de UvA hoger geplaatsten over onderzoek van 
lager geplaatste onderzoekers b. het ontbreken van zeggenschap over het eigen werk na het 
pensioen en c. het ontbreken van individuele auteursrecht op onderzoek voor onderzoekers die, al 
dan niet in dienstverband, werkzaam zijn aan de UvA; 

2. een oordeel te geven of de hiervóór genoemde stellingen van de decaan steun vinden in de 
Nederlandse Gedragscode en de Auteurswet; 

3. indien de commissie met klager van oordeel is dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan het 
stelen van zijn onderzoek en onderzoeksideeën op dit gebied, gepaste maatregelen ten aanzien van 
beklaagde te treffen; 

4. indien de commissie van oordeel is dat beklaagde en de decaan zich op onjuiste uitgangspunten 
baseren, hem in de gelegenheid te stellen om in overleg met betrokkenen te bespreken op welke 
wijze het onderzoek een vervolg kan krijgen aan de UvA en 

5. hem duidelijkheid te verschaffen wat er bij de UvA wordt verstaan onder 
auteursrecht/intellectuele eigendom van (individuele) onderzoekers en inhoudelijke 
verantwoordelijkheid over het eigen onderzoek en of, en zo ja, hoe deze gewaarborgd worden. 
Klager wenst tevens te vernemen of voor personen die niet in dienstverband zijn of als 
gastonderzoeker werken, dezelfde of andere regels gelden met betrekking tot auteursrecht en 
inhoudelijke verantwoordelijkheid over het eigen onderzoek. 

Gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Klachtenregeling heeft de commissie ten aanzien van de 
verzoeken vermeld onder 1, 2, 4 en 5 overwogen dat die niet tot de taakstelling van de commissie 
behoren nu het vorenstaande geen betrekking heeft op een (vermoede) schending van de 
wetenschappelijke integriteit. 

Met betrekking tot hetgeen onder 3 is vermeld, heeft de commissie vooropgesteld dat zij niet 
bevoegd is te oordelen over schendingen van het auteursrecht of over civielrechtelijke (onder meer 
arbeidsrechtelijke) kwesties als zodanig, maar is aangewezen om zich uit te spreken over (vermoede) 
schending van de wetenschappelijke integriteit. De commissie overweegt dat klager zijn standpunt 
dat beklaagde de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden, onvoldoende heeft onderbouwd 
en geconcretiseerd. 

Uit het voorgaande volgt dat de klacht ten aanzien van de onder 1, 2, 4 en 5 weergegeven 
verzoeken, niet-ontvankelijk is en dat de klacht ten aanzien van het onder 3 weergegeven verzoek 
(waaronder een beoordeling van het standpunt van klager dat beklaagde de wetenschappelijke 
integriteit heeft geschonden) ongegrond is. 
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De commissie heeft het College geadviseerd de klacht van klager: 

voor zover die betrekking heeft op een (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit 
door beklaagde, ongegrond te verklaren en 

voor het overige, gelet op het bepaalde in artikel 7 in samenhang met artikel 9, derde lid, 
van de Klachtenregeling, niet-ontvankelijk te verklaren. 

Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies en de aanbeveling van de commissie 
overgenomen. 

Het LOWI heeft het College geadviseerd het aanvankelijk oordeel ongewijzigd over te nemen als 
definitief oordeel. 

Het College van Bestuur heeft zijn aanvankelijk oordeel als definitief oordeel bevestigd. 

• Tweede klacht (ontvangen door de commissie op 29 april 2016) 

Klager verzoekt om rectificatie van een wetenschappelijk artikel uit 1998 waarvan beklaagde 
coauteur is. 

De commissie heeft als volgt overwogen. 

Artikel 9, vierde lid, van de Klachtenregeling verleent de commissie de bevoegdheid een klacht niet 
in behandeling te nemen indien de schending naar haar oordeel te lang geleden heeft 
plaatsgevonden dan wel de klager naar haar oordeel onredelijk lang heeft gewacht met het indienen 
van de klacht. 

De klacht van klager heeft betrekking op een (vermoeden van) schending van de wetenschappelijke 
integriteit van beklaagde middels een wetenschappelijk artikel uit 1998. 

Uit de toelichting van klager blijkt dat klager uiterlijk 2002 een vermoeden had van de door hem 
gestelde schending van de wetenschappelijke integriteit door beklaagde. Hij heeft blijkens zijn 
toelichting wel één van de coauteurs, maar niet beklaagde zelf hierover bericht. Beklaagde is pas in 
2015 in kennis gesteld van het vermoeden van de schending van de wetenschappelijke integriteit. 
Pas in 2016 heeft klager het tijdschrift, waarin het artikel van 1998 is gepubliceerd, in kennis gesteld 
van de vermoedelijke schending. 

Ten aanzien van de niet-ontvankelijkheid hanteert de commissie een redelijke termijn. Tenzij 
bijzondere redenen een latere indiening van een klacht rechtvaardigen, gaat de commissie uit van 
een redelijke termijn van vijf jaren na bekendwording met de (vermoede) schending van integriteit. 
De ratio hiervan is dat een beklaagde in de gelegenheid dient te worden gesteld zich op adequate 
wijze te kunnen verweren tegen een hem betreffende klacht. Een beklaagde dient redelijkerwijs in 
staat gesteld te worden om zijn bewijsmiddelen ten aanzien van een klacht 'veilig' te stellen. De 
billijkheid vereist dat een beklaagde niet als gevolg van het nodeloos en zonder goede reden 
wachten met het indienen van een klacht door een klager, in zijn verweermogelijkheden wordt 
geschaad. 

De genoemde termijn is in het onderhavige geval ruimschoots overschreden. Klager heeft naar het 
oordeel van de commissie onredelijk lang gewacht met het onder de aandacht brengen van de 
klacht, terwijl hij bekend was met de vermoedelijke schending van de wetenschappelijke integriteit. 
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Klager heeft geen gegronde redenen naar voren gebracht die hem dit onmogelijk zouden hebben 
gemaakt. 

De commissie is op grond van de overwegingen tot de conclusie gekomen dat de klacht niet 
ontvankelijk is en heeft de klacht niet in behandeling genomen. 

De commissie heeft het College geadviseerd de klacht van klager met toepassing van artikel 9, vierde 
lid, van de Klachtenregeling niet-ontvankelijk te verklaren. 

Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies van de commissie overgenomen. 

Niet is gebleken dat binnen de voorgeschreven termijn 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. 

• Derde klacht (ontvangen door de commissie op 9 mei 2016) 

Klager heeft een klacht ingediend over een mogelijke schending van de wetenschappelijke integriteit 
van zowel een medewerker van de UvA als een medewerker van een andere universiteit. De 
Commissie Wetenschappelijke integriteit van laatstgenoemde universiteit heeft de klacht jegens 
beide beklaagden behandeld. Desgevraagd is namens deze andere universiteit meegedeeld dat de 
reactie van klager was dat indien de klacht niet gegrond zou worden verklaard, men niet naar de 
UvA zou gaan maar naar het LOW!. In het licht van het voorgaande behoefde de kwestie niet meer 
door de commissie verder behandeld te worden. 

• Vierde klacht (ontvangen door de commissie op 13 juni 2016) 

Namens een geanonimiseerde klager is aandacht gevraagd voor een mogelijke klacht van de klager 
tegen een van de docenten van de UvA over gestelde tekortkomingen bij de begeleiding van een 
scriptie. Na een gesprek tussen betrokkenen, waar de vertrouwenspersoon wetenschappelijke 
integriteit tevens bij aanwezig was, zijn betrokkenen in goede verstandhouding uit elkaar gegaan. In 
het licht van het voorgaande behoefde de kwestie niet meer door de commissie verder behandeld te 
worden. 

• Vijfde klacht (ontvangen door de commissie op 20 juni 2016) 

Uit het klaagschrift blijkt dat klager op grond van een foto van beklaagde die hij op zijn persoonlijke 
website heeft gezien, vermoedt dat beklaagde misbruik heeft gemaakt van publieke gelden die 
bedoeld waren voor wetenschappelijk onderzoek .. 

De commissie heeft als volgt overwogen. 

In artikel 1 van de Klachtenregeling wordt een klacht gedefinieerd als een melding over (een 
vermoeden van) schending van de wetenschappelijke integriteit begaan door een medewerker. 

Op grond van de in artikel 9, derde lid, van de Klachtenregeling genoemde criteria, waaronder een 
duidelijke omschrijving van de (vermoede) schending van de wetenschappelijke integriteit door één 
of meer bepaalde medewerkers van de universiteit, oordeelt de Commissie over de ontvankelijkheid 
van een klacht. 
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De reacties van klager op de herhaalde verzoeken van de Commissie tot het nader onderbouwen en 
specificeren van de klacht, bevatten geen duidelijke omschrijving van de (vermoede) schending van 
de wetenschappelijke integriteit. 

De commissie is van oordeel dat klager voldoende in de gelegenheid is gesteld om zijn klacht nader 
toe te lichten. 

De commissie komt op grond van de overwegingen tot de conclusie dat de klacht niet-ontvankelijk is 
en neemt de klacht niet in behandeling. 

De commissie heeft het College geadviseerd de klacht van klager met toepassing van artikel 9, derde 
lid sub a, van de Klachtenregeling niet-ontvankelijk te verklaren. 

Het College heeft in zijn aanvankelijk oordeel het advies en de aanbeveling van de commissie 
overgenomen. 

Niet is gebleken dat binnen de voorgeschreven termijn 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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