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Inleiding 
Dit is het jaarverslag van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc (CWI) voor de periode juli 2019 tot en met 
december 2020. De CWI adviseert het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (CvB) en de Raad van Bestuur van het 
Amsterdam UMC, locatie VUmc (RvB) over kwesties van wetenschappelijke integriteit (WI). 
 
Wijziging CWI-jaarverloop 
Om de jaarlijkse WI-ontwikkelingen die op VU en VUmc spelen beter met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het CWI-
jaarverloop gewijzigd. Een CWI-jaar verliep sinds haar start in 2014 van juli tot en met juni het daaropvolgende jaar. Een jaar 
in het jaarverslag van de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit VU-VUmc (VPI’s) loopt daarentegen van januari 
tot en met december dat jaar. Bovendien vergemakkelijkt deze wijziging de vergelijking met WI-ontwikkelingen op andere 
instellingen. Omwille van voorgaande redenen bestrijkt dit huidige jaarverslag een langere periode van tijd, namelijk van juli 
2019 tot en met december 2020. Vanaf 2021 rapporteert de CWI jaarlijks over de periode januari tot en met december van 
hetzelfde jaar. 
 
Gedragscode en klachtenregeling 
In de periode juli 2019 tot en met december 2020 beoordeelde de CWI klachten over schendingen van wetenschappelijke 
integriteit aan de hand van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018 (NGWI). Op wetenschappelijke 
werken die niet onder de NGWI vielen paste de CWI de indertijd geldende gedragscodes toe. Als gevolg hiervan beoordeelde 
de CWI een aantal werken aan de hand van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (NGWb) uit 2004, 2012 
en 2014. 
 
Bij het afhandelen van de klachten werkte de CWI volgens de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit VU-VUmc 2016 
(Klachtenregeling). In de loop van 2021 wordt een herziening van de Klachtenregeling beoogd. In 2020 zijn voorbereidende 
werkzaamheden hiertoe door de ambtelijk secretaris en voorzitter van de CWI verricht.  
 
Besluitvorming 
De CWI brengt haar adviezen uit aan het CvB. Indien een klacht een wetenschapper van VUmc betreft dan wordt de RvB 
betrokken bij de besluitvorming. 
 
Samenstelling van de CWI 
De samenstelling van de CWI zag er in de periode juli 2019 - december 2020 uit als volgt: 
 

 Prof. mr. Jan Struiksma, voorzitter 
 Prof. dr. Jan van Mill, lid 
 Prof. dr. Guy Widdershoven, lid 

Prof. mr. Jon Schilder, lid 
 Prof. dr. Martin den Heijer, lid (per 1 september 2020) 

Prof. dr. Heleen Oudemans – van Straaten, lid (tot 17 december 2020) 
 Ambtelijk secretaris per april 2020: Nathalie Trifkovic, LLM (voordien: drs. Fieke Smitskamp) 
 Adjunct-secretaris per juli 2020: José Kiss, MSc (voordien: Nathalie Trifkovic) 

 
Aantal zaken 
Bij de CWI kwamen in de periode juli 2019 - december 2020 twee nieuwe zaken binnen. Een van deze zaken is binnen deze 
periode afgerond. Daarnaast werden twee reeds lopende zaken voltooid die in de periode juli 2018 - juni 2019 
binnenkwamen.  
 
Aard van de beschuldigingen 
Beschuldigingen hielden verband met auteurschappen, plagiaat en onzorgvuldige wetenschap. De klachten varieerden in 
omvang en doorlooptijd. 
 
Verloop procedures 
De procedurele termijnen uit de Klachtenregeling werden in alle zaken gehaald. Niettemin hebben twee van de drie zaken 
een lange periode van tijd in beslag genomen. Dit werd onder meer veroorzaakt door de grote hoeveelheid stukken die in 
beide procedures zijn ingebracht, de noodzaak tot het raadplegen van externe deskundigen en de dientengevolge hiervan 
vaker geboden mogelijkheden tot hoor- en wederhoor.  
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Adviezen van de CWI 
In twee van de drie gevallen adviseerde de CWI aan het CvB om de klacht, of onderdelen daarvan, gegrond te verklaren.  
 
Bestuursbesluiten en LOWI-procedures 
In de besluitvorming over de in juli 2019 – december 2020 afgeronde zaak heeft het CvB het CWI-advies overgenomen. 
Hierop volgde geen verzoekschrift aan het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) voor een advies aan het 
bestuur.  
 
Voor wat betreft de twee uit juli 2018 – juni 2019 afgeronde zaken volgde het CvB in beide gevallen de CWI-adviezen. In één 
zaak is vervolgens door een partij bij het LOWI een verzoekschrift ingediend. Dit verzoekschrift is door het LOWI in 
behandeling genomen en heeft geleid tot een advies. Dit advies was gelijkaardig aan dat van de CWI en bevatte aanvullende 
suggesties. Hierop besloot het CvB om het CWI-advies te volgen, en de door het LOWI toegevoegde suggesties hierin mee te 
nemen. 
 
Anonieme klachten 
Bij de CWI kwamen in juli 2019 – december 2020 geen anonieme klachten binnen. 
 
Publicatie van adviezen 
De geanonimiseerde rapportages van de CWI, inclusief vermelding van het definitief collegebesluit, zijn vanaf zes weken na 
afronding van een zaak te vinden op de website van de VSNU, met uitzondering van de zaken die verkort zijn behandeld. Het 
LOWI publiceert zijn geanonimiseerde adviezen, inclusief beide CvB besluiten, op de eigen website.  
 
Publicatie van CWI-jaarverslagen 
Vanaf 2021 zullen de geanonimiseerde CWI-jaarverslagen in een aangepast format verschijnen op de WI-pagina van de VU 
website. 
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