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2020-05 niet-ontvankelijk 
 
ADVIES 
 
inzake de klacht ingediend door 
 
Klager: [naam Klager] 
 
tegen  
 
Beklaagde: [naam Beklaagde] 
   
 
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Tilburg University (hierna: de Commissie) was in 
deze procedure als volgt samengesteld: 
 

- Em. prof. mr. A.M. Hol (voorzitter) 
- prof. dr. M.L. Antheunis (lid) 
- prof. dr. J.K. Vermunt (lid) 

 
secretarissen: 
 

- mr. M.F. Nolen 
- G.E. Verhagen 

 
 
1. Inleiding en inhoud van de klacht 
 
1.1. Op 31 oktober 2020 heeft [naam Klager] (hierna: Klager) bij de Commissie Wetenschappelijke 

Integriteit (hierna: de Commissie) een klacht ingediend over een (vermoeden van) schending 
van de wetenschappelijke integriteit door [naam Beklaagde]. De klacht is door Klager 
aangevuld op 5 november 2020. [Naam Beklaagde] (hierna: Beklaagde) zou zich schuldig 
hebben gemaakt aan het doen van ongegronde, niet-wetenschappelijke voorspellingen en het 
niet willen delen van data die ten grondslag liggen aan de onderzoeksresultaten in de paper: 
[titel paper]. De klacht en de aanvulling daarop worden hierna aangeduid als de “Klacht”. 
 

1.2. Op 2 november 2020 heeft het secretariaat van de Commissie de ontvangst van de klacht 
bevestigd aan Klager en heeft zij aan Klager laten weten dat de Commissie haar binnen vier 
weken bericht over de ontvankelijkheid van de Klacht. Tevens heeft het secretariaat van de 
Commissie aan Klager de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Tilburg University 
van 1 november 2019 (“Klachtenregeling”) en de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening 2004 (versie 2012 en versie 2014) toegezonden.  
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1.3. Op 13 november 2020 heeft de Commissie geconstateerd dat zij over onvoldoende informatie 
beschikte om de ontvankelijkheid van de Klacht te beoordelen. Daarop heeft de Commissie op 
17 november 2020 Klager per email verzocht zijn Klacht in overeenstemming met artikel 9 lid 
2 en 3 Klachtenregeling uiterlijk 1 december 2020 aan te vullen met relevante schriftelijke 
documenten of andere bewijsmiddelen en de Commissie nader te informeren over de functie 
en contactgegevens van Klager. 

 
1.4. Op 23 november 2020 heeft Klager gereageerd met het verzoek tot het verstrekken van de 

data van [naam Beklaagde]. 
 
1.5. Op 1 december 2020 heeft het secretariaat van de Commissie Klager vervolgens bericht dat 

de Commissie met de nader van Klager op 23 november 2020 ontvangen informatie 
onvoldoende de mogelijkheid wordt geboden de volledigheid en inhoudelijke ontvankelijkheid 
van de Klacht te beoordelen. Klager is om die reden nogmaals in de gelegenheid gesteld om 
de Klacht aan te vullen en is een extra termijn gegund eindigend op 14 december 2020.   
 

1.6. Klager heeft na 23 november 2020 geen extra informatie gezonden aan de CWI. 
 
 
2. Juridisch kader 

 
2.1 Voor de behandeling van de klacht geldt de Klachtenregeling Wetenschappelijk Integriteit 

Tilburg University van 1 november 2019. 
 

2.2 De Commissie is belast met de behandeling van een Klacht inzake schending van de 
wetenschappelijke integriteit (artikel 7 lid 1 Klachtenregeling). 

 
2.3 De Commissie beoordeelt of zij een Klacht in behandeling kan nemen aan de hand van onder 

meer de in artikel 9 lid 2 en lid 5 Klachtenregeling beschreven criteria. 
 
Artikel 9 Ontvangst en besluitvorming tot inhoudelijke behandeling Klacht 
(…) 
2.  De Commissie beoordeelt of zij een Klacht in behandeling kan nemen aan de hand van 

de volgende vereisten: 
i. de Klacht bevat een duidelijke omschrijving van de veronderstelde schending van de 

wetenschappelijke integriteit door een of meer Medewerkers en is voorzien van de 
daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen; 

ii. de Klacht is voorzien van dagtekening en vermeldt de naam, functie en 
contactgegevens van Klager. Dit vereiste geldt niet als artikel 3, eerste lid van 
toepassing is. 

(…) 
5. De Commissie is eveneens bevoegd het College van Bestuur te adviseren dat een Klacht 

niet voor inhoudelijke behandeling in aanmerking komt als zij reeds op grond van een 
marginale inhoudelijke beoordeling van de Klacht tot het oordeel komt dat het handelen 
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van Beklaagde niet kan leiden tot het oordeel dat sprake is van een schending van de 
wetenschappelijke integriteit om reden dat de Klacht:  
i. kennelijk ongegrond is; 
ii. kennelijk van onvoldoende belang is; 
iii. uitsluitend een professioneel verschil van opvattingen betreft en/of slechts is terug te 

voeren op een arbeidsconflict; 
iv. aan het oordeel van de civiele- bestuurs- of strafrechter onderworpen is of 

onderworpen is geweest. 
 

2.4 Indien de Commissie een Klacht onvoldoende volledig acht, biedt de Commissie de Klager de 
gelegenheid de Klacht aan te vullen binnen een door haar gestelde termijn (artikel 9 lid 3 
Klachtenregeling). 

 
 
3. Beoordeling van de Commissie 

 
3.1 De CWI overweegt dat zij een klacht over het handelen van een Medewerker slechts dan in 

behandeling kan nemen, indien de klacht een duidelijke omschrijving van de veronderstelde 
schending van de wetenschappelijke integriteit door een of meer Medewerkers bevat, is 
voorzien van de daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere bewijsmiddelen 
en is voorzien van dagtekening en vermelding van naam, functie en contactgegevens van 
Klager.  

 
3.2 De CWI heeft de Klacht in eerste instantie als onvolledig beschouwd en Klager verzocht om 

nadere informatie en volledigheid en Klager daartoe een termijn gegund.  
 
3.3 De CWI constateert dat zij ook na gunning van een mogelijkheid tot aanvulling van de Klacht 

niet beschikt over voldoende informatie om over te kunnen gaan tot inhoudelijke behandeling 
van de Klacht. Noch uit de klacht noch uit de nader ontvangen informatie blijkt van een 
duidelijke omschrijving van de veronderstelde schending van de wetenschappelijke integriteit 
door Beklaagde, van daarop betrekking hebbende schriftelijke stukken of andere 
bewijsmiddelen en vermelding van functie. Dit brengt mee dat de CWI de klacht onvolledig 
acht. De CWI beoordeelt de Klacht als gevolg niet ontvankelijk en meent dat de Klacht 
derhalve niet voor verdere inhoudelijke behandeling in aanmerking komt. 

 
 
4. Advies 
 
4.1 Gelet op het bovenstaande adviseert de Commissie het College van Bestuur van Tilburg 

University om te oordelen dat de Klacht van Klager jegens Beklaagde niet-ontvankelijk is om 
reden van onvolledigheid en derhalve niet voor inhoudelijke behandeling in aanmerking komt. 

 
 

*** 
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Tilburg, 17 december 2020 
 
 
Namens de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, 
 
 
 
 
 
Em. prof. dr. A.M. Hol 
Voorzitter 


