
    

 

  
 

 

Jaarverslag Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit 2019 
Maart 2020 
 
1. Voorwoord 
 
Op 30 oktober 2013 is het Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit (hierna: het Meldpunt) 
ingesteld. Bij dit Meldpunt kunnen (via het e-mailadres meldpuntintegriteit@nwo.nl) klachten 
worden gemeld over personen die projectleider zijn (geweest) of werkzaam zijn (geweest) op een 
(deels) door NWO gefinancierd onderzoeksproject. NWO is medeoprichter van en aangesloten bij 
het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), waar betrokken partijen desgewenst 
terecht kunnen voor een extern advies over het aanvankelijk oordeel over een klacht. 
 
Het Meldpunt van NWO treedt, op grond van daartoe strekkende afspraken, ook op als meldpunt 
voor klachten betreffende onderzoek dat (mede) door ZonMw is gefinancierd. ZonMw, in welke 
organisatie tevens het domein “MW” van NWO operationeel is ingebed, was in 2019 niet 
aangesloten bij LOWI. 
   
Achtereenvolgens komen in dit jaarverslag een korte schets van de ontwikkelingen in 2019 (2), de 
rollen en de procedure bij het Meldpunt (3), de in 2019 door het Meldpunt afgehandelde klachten 
(4) en de conclusie en aanbevelingen (5). 
 
 
2. Ontwikkelingen 2019. Nieuwe regeling en invulling functies 
 
2.1 Nieuwe regeling 

 
Tot 1 juni 2019 gold de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO- Subsidieverlening uit 
2013. Deze regeling is, ter implementatie van de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke 
Integriteit die sinds 1 oktober 2018 van kracht is, op genoemde datum vervangen door de nieuwe 
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO, hierna: Klachtenregeling. Een wezenlijk 
verschil tussen beide regelingen is, dat de nieuwe Klachtenregeling van NWO nadrukkelijk als 
vangnet is opgezet. Het primaat van klachtafhandeling ligt bij de integriteitscommissie van de 
betrokken instelling. Alleen als klager daar niet terecht kan én sprake is van een 
financieringsrelatie met NWO, neemt NWO zelf klachten in behandeling. Naar verwachting zal dat 
tot gevolg hebben dat het aantal klachten dat NWO behandelt, onder de nieuwe regeling zeer 
beperkt zal zijn. 
 
2.2 invulling functies 
 
De benoeming van de heren prof. mr. Th. A. de Roos en prof. dr. A.J.A. Felling tot 
vertrouwenspersonen van NWO, is per 13 maart 2019 beëindigd, nadat zij circa 5 jaren als zodanig 
hebben gefunctioneerd. Onder dankzegging aan beiden is hen door de raad van bestuur van NWO 
decharge verleend. 
 
Op 30 oktober 2019 heeft de raad van bestuur van NWO mevrouw mr. P. Willemsen benoemd tot 
nieuwe vertrouwenspersoon. Een tweede benoeming zal volgen in 2020. 

mailto:meldpuntintegriteit@nwo.nl


  
 

Waar voorheen steeds ad hoc commissies werden ingesteld, is op dezelfde datum, 30 oktober 2019, voor 
het eerst een permanente commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld, als bedoeld in art. 5 lid 1 
van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO. Als leden van deze permanente commissie 
zijn benoemd de heer prof. dr. E. van de Vliert, de heer prof. dr. R.B. Andeweg en de heer prof. dr. Y.P. 
Kamminga.  
 
 
3. Rollen en procedure Meldpunt wetenschappelijke integriteit NWO 
 
3.1a De vertrouwenspersoon 
 
Hoewel de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit deze rol niet benoemt, maakt 
NWO bewust gebruik van vertrouwenspersonen, als eerste lijn aanspreekpunt. De 
vertrouwenspersoon wordt door de raad van bestuur van NWO benoemd en fungeert als 
laagdrempelig aanspreekpunt en bemiddelaar voor vragen en klachten over wetenschappelijke 
integriteit. De vertrouwenspersonen informeren beklaagde over de klacht en zullen in eerste 
instantie trachten die klacht in onderling met betrokkenen op te lossen, zonder tussenkomst van 
een commissie wetenschappelijke integriteit. 
 
3.1b De permanente commissie Wetenschappelijke Integriteit 
 
Als bemiddeling door de vertrouwenspersonen niet mogelijk is, of niet tot een oplossing leidt, zal 
de klacht worden voorgelegd aan de permanente commissie wetenschappelijke integriteit. De 
commissie biedt partijen de gelegenheid om te worden gehoord, vraagt inzage in alle documenten 
die zij relevant acht en adviseert vervolgens de raad van bestuur omtrent de klacht en – bij 
gegrondbevinding - de kwalificaties die daaraan conform de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit moeten worden toegekend. 
 
3.1c Het secretariaat 
 
Het secretariaat van het Meldpunt wordt verzorgd door de juristen van de afdeling Juridische Zaken 
van NWO. De werkzaamheden van het secretariaat bestaan uit het procedureel en inhoudelijk 
ondersteunen van de vertrouwenspersonen en het beantwoorden van de vraag, of een klacht op 
grond van de Klachtenregeling in behandeling dient te worden genomen. Deze ondersteuning 
omvat onder meer het beheer van de e-mailaccount van het Meldpunt, het registreren van 
klachten, het door leiden van klachten naar de vertrouwenspersonen, het coördineren van de 
klachtafhandeling in overleg met de vertrouwenspersonen, het inplannen en faciliteren van 
besprekingen, het corresponderen met klagers en beklaagden over de afhandeling van hun klacht 
en het archiveren van de klachtdossiers.  
 
Het secretariaat van het Meldpunt fungeert tevens als algemeen aanspreekpunt voor medewerkers 
van NWO en derden, omtrent integriteitsklachten. Het secretariaat voert haar taken uit werkt in 
afstemming met en op aanwijzing van de portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën van de 
raad van bestuur.  
 
3.2 Procedure 
 
Na ontvangst van een klacht wordt door het secretariaat van het Meldpunt WI beoordeelt of de 
klacht in behandeling kan worden genomen (art. 7 Klachtenregeling). Daarbij wordt gekeken of er 
een relatie is met NWO-financiering, of er sprake is van het niet naleven van de Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening en of de klacht aan het oordeel van een commissie 
wetenschappelijke integriteit van een andere instelling kan worden onderworpen.  
 
In geval een klacht in behandeling wordt genomen, informeren de vertrouwenspersonen beklaagde 
over de inhoud van de klacht en stellen hem/haar in de gelegenheid hierop (schriftelijk) te reageren. 



  
 

Indien zij daartoe mogelijkheid en noodzaak zien, proberen de vertrouwenspersonen te bemiddelen 
tussen klager en beklaagde. Als bemiddeling niet de juiste weg is, of als de bemiddeling niet het 
gewenste resultaat oplevert, adviseren de vertrouwenspersonen de raad van bestuur, om de klacht 
verder te laten onderzoeken door de commissie wetenschappelijke integriteit van NWO (art. 8 
Klachtenregeling). 
 
Het advies van de integriteitscommissie wordt voorgelegd aan de raad van bestuur en, ter 
kennisgeving, aan de vertrouwenspersonen (art. 9 Klachtenregeling). De raad van bestuur stelt 
vervolgens een zogenaamd “aanvankelijk oordeel” vast over de klacht en over eventuele sancties 
(voor het deel dat NWO aangaat). Klager en beklaagde(n) worden in kennis gesteld van dit 
aanvankelijk oordeel en kunnen desgewenst binnen zes weken het Landelijk Orgaan voor 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) verzoeken hierover advies uit te brengen (art. 10 
Klachtenregeling). In dat geval stelt de raad van bestuur zijn definitieve oordeel vast na 
kennisneming van dit advies. Indien geen advies aan LOWI wordt gevraagd, wordt het aanvankelijk 
oordeel omgezet in een definitief oordeel. 
 
3.3 Evaluatie 
 
Als gevolg van het beëindigen van de benoeming van de  vertrouwenspersonen per 13 maart 2019, 
en de daarna verstreken periode tot aan de benoeming van een nieuwe vertrouwenspersoon in 
oktober 2019, heeft een evaluatie-overleg tussen de portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën 
(PBF), de vertrouwenspersonen, de commissie WI en een jurist van de afdeling Juridische Zaken 
over kalenderjaar 2019 niet plaatsgevonden. 
 
 
4. De klachten 
 
4.1 Algemeen 
 
In 2019 werden vier nieuwe klachten bij het Meldpunt ingediend.  
De eerste klacht (1) had betrekking op mogelijke datamanipulatie in relatie tot onderzoek dat naar 
mening van klager mede door ZonMw gefinancierd was. 
De tweede klacht (2) had eveneens betrekking op mogelijke datamanipulatie/onderzoekfraude bij 
onderzoek, dat door ZonMw gefinancierd was (Veni). 
Klacht drie (3) betrof datamanipulatie, beweerdelijk ongepast gedrag/intimidatie en tegenwerking 
door een projectleider, in het kader van door NWO gefinancierd onderzoek (Vidi). 
De vierde klacht betrof vermeend plagiaat. 
 
De klachten 2 en 3 zijn respectievelijk binnen 68 en 14 dagen afgehandeld. Klacht nummer 4 is 
niet inhoudelijk behandeld, omdat na een verzoek om aanvulling van gegevens, van klager niets 
meer werd vernomen. 
De afhandeling van klacht 1 heeft langer geduurd, te weten circa 3,5 maanden. Dat vindt zijn 
oorsprong daarin, dat gedurende de doorlooptijd van deze klacht, afscheid is genomen van de 
destijds fungerende vertrouwenspersonen, waarna de afhandeling enige tijd heeft stilgelegen.  
 
4.2 Klacht 1 
 
Volgens klager was sprake van datamanipulatie in onderzoek dat deels door ZonMw gefinancierd 
was. Een vergelijkbare klacht met betrekking tot dat onderzoek had klager eerder al ingediend bij 
de UvA en daarna aan LOWI voorgelegd. In beide gevallen was de conclusie dat de klacht 
ongegrond was.  
 
ZonMw heeft onderzocht of daadwerkelijk sprake was van enige relatie met door ZonMw (mede) 
gefinancierd onderzoek en heeft geconstateerd dat dat niet het geval is.  



  
 

De klacht betrof een wetenschappelijke publicatie in het American Journal of Human Genetics. In 
een voetnoot bij deze publicatie wordt verwezen naar twee door ZonMw gefinancierde 
onderzoeken. De publicatie waar de klacht op ziet, vloeit echter niet uit die twee onderzoeken 
voort, zoals gemotiveerd in het advies van het Meldpunt. 
Op 6 juni 2019 heeft het bestuur van ZonMw de klacht bij wijze van aanvankelijk oordeel niet 
ontvankelijk verklaard, vanwege het ontbreken van een relatie met door ZonMw gefinancierd 
onderzoek.  
 
4.3 Klacht 2  
 
Deze klacht was ingediend door een onderzoeker en gericht tegen zijn projectleider. Na toetsing 
werd geconstateerd dat de klacht niet voldeed aan de criteria om in behandeling te worden 
genomen. Zo ontbrak een toelichting op de relatie met NWO-financiering, alsmede de naam en 
handtekening van klager. Op een verzoek om aanvulling van de klacht met de ontbrekende 
gegevens is niets meer vernomen, zodat deze klacht niet door NWO in behandeling kon worden 
genomen. De klacht is ter informatie doorgestuurd naar de betrokken instelling (Erasmus MC). 
 
4.4 Klacht 3 
 
De derde klacht is, na toetsing aan de criteria in art. 2 Klachtregeling, niet in behandeling 
genomen, omdat deze reeds onderworpen was aan het oordeel van de commissie integriteit van de 
Universiteit Maastricht. 
 
4.5 Klacht 4 
Deze klacht was ingediend tegen een hoogleraar aan de UvA en betrof vermeend plagiaat. Na 
toetsing werd geconstateerd dat de klacht niet voldeed aan de criteria om in behandeling te 
worden genomen. Zo ontbrak een toelichting op de relatie met NWO-financiering, een 
onderbouwing van de klacht, alsmede het adres en de handtekening van klager. Op een verzoek 
om aanvulling van de klacht met de ontbrekende gegevens is niets meer vernomen, zodat deze 
klacht niet door NWO in behandeling kon worden genomen. 
 
4.6 LOWI-procedure 
 
In 2019 is één procedure aanhangig gemaakt, door klager 1 voornoemd, bij het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).  
Het LOWI heeft het verzoek van klager om advies over het aanvankelijk oordeel van ZonMw, op 12 
november 2019 niet ontvankelijk verklaard, omdat ZonMw niet zelfstandig bij LOWI is aangesloten. 
Hoewel het bestuur van ZonMw volgens LOWI bevoegd was te beslissen op de klacht en het 
Meldpunt WI van NWO volgens daartoe strekkende afspraak ook optreedt als meldpunt voor 
klachten omtrent door ZonMw gefinancierd onderzoek, is LOWI van mening de klacht niet te 
kunnen behandelen, zolang ZonMw niet erkend is als een bij LOWI aangesloten instelling. 
 
 
5. Conclusies en aanbevelingen  
 
5.1 Conclusies 
 
Het aantal ingediende klachten was gering. In twee van de drie gevallen (klacht 2 en 3) is de 
klacht ter afdoening doorgestuurd naar de commissie wetenschappelijke integriteit van de 
betrokken instelling. Dat is in lijn met de opzet van de nieuwe klachtenregeling en met het primaat 
dat de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit impliciet bij de instellingen legt. In 
zoverre is de conclusie gerechtvaardigd, dat de klachtenregeling en de afhandeling van klachten 
door het meldpunt aan de verwachtingen voldoen. 
 
  



  
 

5.2 Aanbevelingen 
 
Er zijn geen onbehandelde aanbevelingen uit 2018. 
 
De hierboven besproken klacht 1 heeft implicaties die in ogenschouw moeten worden genomen. 
De aansluiting van ZonMw als erkende instelling bij LOWI zou moeten worden gerealiseerd, om te 
voorkomen dat klagers, waar het ZonMw gefinancierd onderzoek betreft, geen mogelijkheid 
hebben het aanvankelijk oordeel van het bestuur te laten toetsen. Dit is dan ook een aanbeveling 
geweest, van het Meldpunt WI van NWO aan het bestuur van ZonMw.   
Tot andere aanbevelingen gaf de klachtbehandeling in 2019 geen aanleiding.   
 
Dit jaarverslag is opgesteld door het Meldpunt WI van NWO, op 3 maart 2020. 


