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1. Onderwerp van de klacht 

Weigering onderzoeksdata ter beschikking te stellen aan andere 

wetenschapsbeoefenaren. 

 

2. Korte omschrijving van de feiten 

Collega onderzoekers hebben beklaagden gevraagd onderzoeksdata aan hen ter 

beschikking te stellen. Beklaagden weigeren dit te doen en beroepen zich daarbij op het 

feit dat de relatie tussen hen en de universiteit geregeld is in het Promotiereglement van 

de universiteit. Het onderhavige proefschrift voldoet aan alle te stellen academische 

eisen en is door de promotor en de beoordelingscommissie getoetst en goedgekeurd. 

Beklaagden hebben geen levenslange verplichting het promotieonderzoek tegenover de 

(CWI van de) universiteit te verdedigen of toe te lichten, aldus beklaagden. 

 

3. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit 

De commissie concludeert dat de onderzoeksgegevens aan klagers ter beschikking 

dienen te worden gesteld. Met betrekking tot de letterlijke tekst van de opdrachten zoals 

die later door de vier beoordelaars zijn geanalyseerd heeft de commissie geconstateerd 

dat deze schriftelijke teksten niet voor handen zijn en dus niet kunnen worden verstrekt. 

De commissie oordeelt dat het nalaten van het ter beschikking stellen van de 

onderzoeksgegevens aan andere wetenschapsbeoefenaren in strijd is met de 

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. In de gegeven omstandigheden 

levert het (blijven) weigeren van het ter beschikking stellen van de gevraagde data een 

inbreuk op de wetenschappelijke integriteit op, nu er geen wettelijke bepalingen zijn die 

zich daartegen verzetten. Hierbij zij nadrukkelijk opgemerkt dat ‘ter beschikking stellen 

van de onderzoeksgegevens’ ruim dient te worden uitgelegd en dat hier geen restricties 

aan kunnen worden gekoppeld.  

De commissie adviseert het College van Bestuur om de klacht ontvankelijk te verklaren, 

haar voor het merendeel gegrond te verklaren en beklaagden dringend te verzoeken de 

bij deze punten gevraagde onderzoeksgegevens ter beschikking te stellen aan klagers. 

Zoals hierboven is aangegeven, was de letterlijke tekst van de opdrachten zoals die later 

door de vier beoordelaars zijn geanalyseerd, niet voor handen en kon dus door 

beklaagden niet worden verstrekt. 

 

4. Aanvankelijk oordeel van het College van Bestuur 

Het College van Bestuur heeft bij brief van 2 oktober 2014 het advies van de commissie 

overgenomen en heeft geoordeeld dat door het niet verstrekken van de 

onderzoeksgegevens, sprake is van een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Het 
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College van Bestuur heeft beklaagden dringend verzocht de gevraagde data alsnog ter 

beschikking te stellen aan de verzoekers. 

 

5. Advies Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) 

De zaak is niet voor advies aan het LOWI voorgelegd. 

 

6. Definitief oordeel van het College van Bestuur   

Het College van Bestuur heeft bij brief van 16 januari 2015 haar aanvankelijk oordeel 

gehandhaafd. 


