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1 Voorwoord:  

Wetenschap bedrijven is samenwerken. Direct samenwerken in onderzoeksgroepen, maar ook indirect 
met collega’s op andere plekken en zelfs in eerdere tijden. Ideeën, resultaten en inzichten van al die 
collega’s spelen een belangrijke rol in ons wetenschappelijk werk. We bouwen op hun werk voort, we 
kritiseren hun werk en hun werk inspireert ons. In citaties, in wetenschappelijke discussies, bij het 
beoordelen van elkaars onderzoeks-aanvragen en in het peer-review bij publicaties. 
Het wetenschapsbedrijf draait daarom op vertrouwen. Als we elkaar niet kunnen vertrouwen, dan is 
samenwerken onmogelijk. Dat betekent dat wetenschappers van elkaars integriteit moeten kunnen 
uitgaan. Het is voor de wetenschap van wezenlijk belang om een goed werkend kwaliteitszorgsysteem te 
hebben waarin discussies over wetenschappelijke integriteit een heldere plek krijgen.  De KNAW en de 
VSNU hebben een modelregeling opgesteld voor de Nederlandse wetenschap die beschrijft dat een 
onafhankelijke commissie wetenschappelijke integriteit klachten over individuele wetenschappers 
onderzoekt. In 2013 heeft Wageningen UR deze regeling geïmplementeerd en een commissie 
wetenschappelijke integriteit ingesteld. 
Een klacht over de vermeende schending van de wetenschappelijke integriteit is een ernstige 
beschuldiging. Zo’n beschuldiging raakt aan het hart van het wetenschappelijk bedrijf. Daarom is bij de 
afhandeling van zo’n klacht nauwkeurigheid vereist. Het moet helder zijn welke inhoudelijke kaders voor 
wetenschappelijke integriteit gehanteerd worden en het moet helder zijn hoe de afhandelingsprocedure 
eruit ziet. Informatie over de Wageningse procedures vindt u op de website van Wageningen UR onder 
‘wetenschappelijke integriteit’.  
Wetenschappelijke integriteit is niet alleen wetenschapsintern van belang. Wetenschappelijk inzicht is 
van levensbelang voor onze kennisintensieve samenleving en het vertrouwen van de maatschappij is de 
basis voor de financiering van onderzoekers. Het is belangrijk dat de samenleving er vertrouwen in kan 
hebben dat er op een adequate manier met mogelijke schendingen van wetenschappelijke integriteit 
wordt omgegaan. Met dit jaarverslag wil de Commissie Wetenschappelijke Integriteit bijdragen aan de 
noodzakelijke transparantie over wetenschappelijke integriteit bij Wageningen UR. 
 
Prof.dr. Frans W.A. Brom 
Voorzitter Commissie Wetenschappelijke Integriteit van Wageningen UR 
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2  Inrichting klachtenbehandeling 

In juni 2012 heeft de VSNU de afspraken op het gebied van wetenschappelijke integriteit vernieuwd door 
middel van invoering van het preventiebeleid schendingen wetenschappelijke integriteit1, herziening van 
de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening2 en formulering van één landelijke definitie voor 
schendingen. Daarnaast is er een raammodel ontwikkeld voor de klachtenregeling wetenschappelijke 
integriteit3, dat als uitgangspunt en voorbeeld gaat dienen voor de klachtenregeling die elke universiteit 
zelf vaststelt. Het doel van een gezamenlijke modelregeling is een zo veel mogelijk gelijke behandeling in 
elke universiteit van vermoedens van schendingen van wetenschappelijke integriteit. Belangrijke 
onderdelen zijn de openbaarmaking van alle gevallen waarin schendingen zijn geconstateerd, de 
scheiding van vertrouwenspersoon en integriteitcommissies en heldere procedures. 

2.1 Adviescommissie 

Vanaf eind 2012 is Wageningen UR begonnen met implementatie van bovengenoemde afspraken. 
In de klachtenregeling wetenschappelijke integriteit wordt het instellen van een vaste commissie 
wetenschappelijke integriteit met haar samenstelling en taakstelling beschreven. De concept 
klachtenregeling is eerst ter toetsing aan de beoogde leden van de commissie wetenschappelijke 
integriteit en de huidige vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit voorgelegd. Ten behoeve van 
deze toetsing is op 26 november 2012 een adviescommissie wetenschappelijke integriteit ingesteld, de 
vertrouwenspersonen waren reeds benoemd op 12 maart 2012. Taak van de adviescommissie was te 
adviseren over de klachtenregeling wetenschappelijke integriteit en zaken met betrekking tot 
wetenschappelijke integriteit te behandelen totdat de regeling definitief vastgesteld zou zijn. De 
samenstelling van de adviescommissie was: prof. Frans Brom, onafhankelijke externe voorzitter 
(Rathenau Instituut, UU), prof. Herman Eijsackers (voormalig directeur onderzoek Alterra) en prof. Fons 
Voragen (emeritus hoogleraar Levensmiddelenchemie). De ambtelijke ondersteuning van de commissie 
was voorzien te komen vanuit de afdeling CG&LS. 

2.2 Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit 

Wageningen UR heeft overeenkomstig het VSNU beleid de klachtenprocedure wetenschappelijke 
integriteit op 26 augustus 2013 vastgesteld op basis van het raammodel. 

2.3 Commissie wetenschappelijke integriteit 

Op 2 september 2013 heeft Wageningen UR conform bovengenoemde klachtenregeling 
wetenschappelijke integriteit een vaste commissie wetenschappelijke integriteit ingesteld. 
De commissie wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en minimaal twee leden. De 
samenstelling is als volgt: prof. Frans Brom, onafhankelijke externe voorzitter (Rathenau Instituut, UU), 
prof. Herman Eijsackers, vice-voorzitter (voormalig directeur onderzoek Alterra), prof. Fons Voragen, lid 
(emeritus hoogleraarLevensmiddelenchemie) en prof. Akke van der Zijpp, lid (emeritus hoogleraar 
Animal Production Systems). Dit zijn de leden van de eerder genoemde adviescommissie uitgebreid met 
één persoon om tot een totaal van vier personen te komen. De ambtelijke ondersteuning van de 
commissie wordt voorzien vanuit CG&LS. 
De benoeming van deze commissie is vergezeld gegaan van een persbericht van Wageningen UR, 
geplaatst op intranet en internet4. 

1 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Preventiebeleid_schendingen_wetenschappelijke 
_integriteit.pdf 
2 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Code_wetenschapsbeoefening_2004_(2012).pdf 
3 http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Landelijk_Model 
_Klachtenregeling_Wetenschappelijke_Integriteit_Universiteit_X.pdf 
4 http://www.wageningenur.nl/nl/show/Wetenschappelijke-integriteit-borgen.htm 
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2.4 Gedragscode wetenschapsbeoefening 

Voor het opstellen van de gedragscode is een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep heeft de opdracht 
gekregen om, in overleg met de medezeggenschap, een gedragscode, geldend voor geheel Wageningen 
(Wageningen University en DLO), op te stellen. De werkgroep heeft eind 2013 een advies uitgebracht 
aan het bestuur. Het bestuur is voornemens om hier begin 2014 een besluit over te nemen. Tot formele 
vaststelling van de gedragscode, geldt de Wageningse Gedragscode Wetenschapsbeoefening uit 2008. 
De commissie wetenschappelijke integriteit zal tot officiële vaststelling heeft plaats gevonden de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU gebruiken als leidraad. Bij discussie 
geldt uiteraard de vastgestelde Wageningse gedragscode. 

2.5 Werkwijze commissie 

De commissie handelt volgens de werkwijze zoals beschreven in de klachtenregeling wetenschappelijke 
integriteit. Klachten die direct aan de commissie zijn gericht, worden direct in behandeling genomen.  
Klachten gericht aan de Raad van Bestuur of de directie van één van de onderdelen van Wageningen UR 
worden na overleg met raad of directies ook in behandeling genomen. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat sommige klachten geen schending van wetenschappelijke integriteit lijken te betreffen, maar een 
verschil in wetenschappelijke inzicht. Deze klachten worden in beginsel door de afdeling CG&LS 
afgehandeld. De klagers wordt dan geadviseerd contact op te nemen met de auteurs van het betreffende 
artikel dan wel de redacteur (editor) van het betreffende tijdschrift (journal) alvorens de klacht door de 
commissie in behandeling wordt genomen. Uiteraard wordt klagers de mogelijkheid geboden de klacht 
toch door de commissie te laten behandelen indien de klager dit opportuun acht.  

Jaarverslag commissie wetenschappelijke integriteit 2013  
 

7 van 12  



3 Overzicht van de klachten en adviezen:  

In VSNU verband is afgesproken gemelde en ontvankelijk verklaarde schendingen van de 
wetenschappelijke integriteit geanonimiseerd te plaatsen op de VSNU website.  

3.1 Adviescommissie 

De adviescommissie wetenschappelijke integriteit is 3 keer bijeen gekomen, heeft 2 keer telefonisch 
vergaderd en heeft 4 klachten behandeld. 
De commissie heeft op 25 februari 2013 een klacht ontvangen waarover zij op 26 februari 2013 heeft 
besloten de klacht in behandeling te nemen. De commissie heeft op 28 februari 2013 advies uitgebracht 
aan het bestuur. Het bestuur heeft vervolgens op 8 april 2013 besloten dit advies over te nemen en de 
klacht ongegrond verklaard.  
De commissie heeft op 28 februari een klacht ontvangen waarover zij op 22 maart 2013 heeft besloten 
deze klacht niet in behandeling te nemen. De commissie heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 8 
mei 2013 bekend gemaakt aan het bestuur. Het bestuur heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 
27 mei 2013 aanvankelijk overgenomen en op 10 september 2013 het definitief besluit genomen, nadat 
de termijn om de zaak aanhangig te maken bij het LOWI was verstreken, zich niet-ontvankelijk te 
verklaren.  
De commissie heeft op 28 februari een klacht ontvangen waarover zij op 22 maart 2013 heeft besloten 
deze klacht niet in behandeling te nemen. De commissie heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 
10 april bekend gemaakt aan het bestuur. Het bestuur heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 6 
mei 2013 aanvankelijk overgenomen. Op 23 augustus is de zaak aanhangig gemaakt bij het LOWI. Het 
LOWI heeft op 8 oktober 2013 besloten de klacht niet in behandeling te nemen. Het bestuur heeft op 23 
september 2013 het definitief besluit genomen zich niet-ontvankelijk te verklaren. Vanwege een 
administratieve miscommunicatie is het definitieve besluit van het bestuur genomen voordat het LOWI 
advies verstuurd werd. Doordat het LOWI heeft besloten de zaak niet in behandeling te nemen, heeft het 
bestuur besloten het definitieve besluit te laten staan. 
De commissie heeft op 28 februari een klacht ontvangen waarover zij op 22 maart 2013 heeft besloten 
de klacht in behandeling te nemen. De commissie heeft op 16 juli 2013 advies uitgebracht aan het 
bestuur. Het bestuur heeft het advies van de commissie op 17 juli 2013 aanvankelijk overgenomen en de 
klacht ongegrond verklaard. Op 25 augustus 2013 is deze klacht aanhangig gemaakt bij het LOWI. Het 
LOWI heeft op 8 oktober 2013 besloten de klacht niet in behandeling te nemen. Het bestuur heeft op 23 
september 2013 het definitief besluit genomen zich niet-ontvankelijk te verklaren. Vanwege een 
administratieve miscommunicatie is het definitieve besluit van het bestuur genomen voordat het LOWI 
advies verstuurd werd. Doordat het LOWI heeft besloten de zaak niet in behandeling te nemen, heeft het 
bestuur besloten het definitieve besluit te laten staan..  

3.2 Vaste commissie 

De vaste commissie wetenschappelijke integriteit heeft 1x telefonisch vergaderd en 1 klacht behandeld. 
De commissie ontving de klacht op 3 september 2013 en heeft zich niet-ontvankelijk verklaard. De 
commissie heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 28 oktober 2013 bekend gemaakt aan het 
bestuur. Het bestuur heeft deze niet-ontvankelijkheidsverklaring op 11 november 2013 aanvankelijk 
overgenomen. De termijn voor het aanhangig maken van de klacht bij het LOWI liep door tot 2014, 
waardoor het bestuur in 2013 nog geen definitief oordeel heeft vastgesteld met betrekking tot deze 
klacht. 

3.3 Gezamenlijke commissie met andere instelling 

Op 30 april 2013 ontving het college van bestuur van een andere instelling een klacht die deels 
betrekking had op een Wageningse medewerker. Er is toen besloten een gezamenlijke commissie in te 
stellen met vertegenwoordigers van de commissies wetenschappelijke integriteit van beide instellingen. 
De voorzitter van de commissie wetenschappelijke integriteit heeft namens Wageningen UR 
deelgenomen aan deze gezamenlijke commissie. De gezamenlijke commissie heeft op 7 mei 2013 
besloten de klacht in behandeling te nemen. De commissie heeft op 16 augustus 2013 advies uitgebracht 
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aan beide besturen. Het bestuur van Wageningen UR heeft op 26 augustus 2013 besloten het advies van 
de commissie aanvankelijk over te nemen. Op 12 november 2013 heeft het LOWI besloten de klachten 
die zij over deze zaak had ontvangen in behandeling te nemen. Het LOWI heeft haar advies nog niet in 
2013 uitgebracht, waardoor het bestuur in 2013 nog geen definitief oordeel heeft vastgesteld met 
betrekking tot deze klacht. 

3.4 Termijnen 

Niet alle hierboven beschreven procedures voldoen aan de genoemde termijnen in de klachtenregeling 
wetenschappelijke integriteit. Dit werd deels veroorzaakt doordat de klachtenregeling nog niet opgesteld 
was en deels doordat de klachtenafhandeling nog ingeregeld moest worden. De commissie heeft bij het 
overschrijden van termijnen, getracht de betrokkenen zo goed mogelijke te informeren en geen nadeel 
te laten ontstaan  door ook de reactietermijnen van betrokkenen flexibel te hanteren. Nu ervaring is 
opgedaan met de processen die de klachtafhandeling vereisen, zal de commissie de genoemde termijnen 
strikter gaan hanteren. 
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4 Overige activiteiten naast formele activiteiten 

De commissie heeft indien opportuun deelgenomen aan relevante activiteiten binnen de organisatie. De 
commissie was vertegenwoordigd tijdens de door CC&M georganiseerde discussieserie Wetenschappelijke 
Integriteit. De voorzitter van de commissie heeft deelgenomen aan de werkgroep die een voorstel heeft 
gedaan voor de nieuwe gedragscode wetenschapsbeoefening. De commissie heeft bijgedragen aan het 
ontwerpen en geven van de WGS workshop Scientific Integrity . De voorzitter van de commissie heeft 
een interview met de afdeling Corporate Communicatie gehad waarna bovengenoemd persbericht is 
opgesteld4. 
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5 Leermomenten/aanbevelingen:  

Het valt de commissie is op in de discussies tussen klagers en beklaagden dat verschillen in 
beleidsinzicht als integriteitskwesties worden gezien. Bij bijna elke casus is er een link met 
maatschappelijke doorwerking van onderzoek. Dat heeft gevolgen voor de waarde die men hecht aan het 
gebruik van onze naam. 

5.1 Het gebruik van onze instellingsnaam door derden 

In de algemene voorwaarden staat vermeld dat het gebruik van de naam van Wageningen University 
niet toegestaan is (Opdrachtgever is niet gerechtigd naam en logo’s van (onderdelen van) Wageningen 
UR in welke verbinding dan ook te gebruiken. ). De instelling of haar onderzoekers kunnen dus ook niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor uitingen waarin de naam wel gebruikt wordt. Degene die de 
naam onterecht gebruikt, is in overtreding en het is niet aan ons om dit soort overtredingen op te sporen 
en aanhangig te maken. Als er door WU toestemming is gegeven voor gebruik van de naam in 
beleidsuitingen is het uiteraard een ander verhaal. 
Ethisch gezien is het wel zaak dat onderzoekers, nadat zij door anderen zijn gewezen op onjuist gebruik 
van hun data, al dan niet via hun communicatie-afdeling actie zouden moeten ondernemen. Het niet 
ondernemen van een dergelijke actie kan echter in geen geval als schending van wetenschappelijke 
integriteit worden gezien. 
5.1.1 Wat schrijven anderen hierover? 
KNAW 
In het KNAW rapport ‘Wetenschap op bestelling’(2005) staat: ‘Naast druk om het resultaat te 
beïnvloeden is de wijze waarop opdrachtgevers omgaan met de interpretatie van de resultaten en de 
conclusies in de publiciteit brengen een mogelijke bron van conflicten.’ Vervolgens wordt er in dit rapport 
niet meer ingegaan op de mogelijk onjuiste wijze van het weergeven van resultaten door 
opdrachtgevers. Het stuk spitst zich toe op mogelijke problemen bij de publicatie door de onderzoekers 
zelf. 
In het KNAW rapport ‘Wetenschappelijke onderzoek: dilemma’s en verleidingen’ (2004) wordt het 
probleem van incorrecte informatieoverdracht door het gebruik van niet-wetenschappelijke/niet-
peerreviewed media wel beschreven, maar worden er geen uitspraken gedaan over mogelijke 
verantwoordelijkheid. 
VSNU 
In ‘De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening’ (2012) wordt onder het kopje 
‘Onafhankelijkheid’ gesproken over de relatie met externe opdrachtgevers. Hier wordt echter alleen de 
insteek van publicaties door de wetenschapper zelf beschreven en niet de mogelijke publicaties van de 
externe opdrachtgever. 
ALLEA  
European Code of Conduct for Research Integrity (2011): hier worden alleen publicaties die de 
onderzoeker zelf uitbrengt, beschreven (Honesty and accuracy should be maintained in communication 
with the public and the popular media.) Er staat  expliciet: ‘Could the researcher guard against the 
improper or selective use and misinterpretation of their findings, or against objectionable applications of 
their discoveries? This document will not deal with this wider ethical context of science, but focus on the 
second category, the responsible conduct of research.’ 
Overzicht schendingen VSNU 
Wat betreft reeds bekende behandelingen van vergelijkbare klachten is het volgende bekend: 
Melding 2009_Manipulatie_onderzoeksgegevens_en_suggestief_media-optreden. Hierin staat, in de 
laatste paragraaf op pagina 1:  ‘De onderzoeksters hadden er wellicht goed aan gedaan in een latere 
reactie naar aanleiding van de …uitzending te benadrukken dat de gepresenteerde onderzoeksresultaten 
ook op een andere - voor het grote publiek wellicht duidelijkere - manier onder woorden gebracht 
kunnen worden. (...)De commissie ziet echter geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de integriteit 
van de onderzoeksters, zowel wat betreft de wijze van onderzoek als wat betreft hun pogingen om de 
resultaten op een correcte manier in de media te presenteren.’ 
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Daarmee samenhangend: lowiadvies2010nr3, paragraaf 4.5: ‘Wellicht zou met een herhaalde verwijzing 
naar de beperkte reikwijdte van het onderzoek in een vluchtige mediabehandeling zoals een tv-
programma een verkeerde beeldvorming, zoals door klager verondersteld, kunnen zijn voorkomen. Het 
achterwege blijven hiervan betekent echter naar het oordeel van het LOWI niet dat de onderzoekster de 
resultaten van haar onderzoek heeft gemanipuleerd.’ 

5.2 Klachtenafhandeling bij andere instellingen 

De commissie heeft geconstateerd dat er, ondanks de gezamenlijke model klachtenregeling, geen 
uniforme afhandeling van klachten bij de universiteiten in ons land plaatsvindt. Het betreft dan met 
name de samenstelling van de commissies en de onafhankelijkheid van commissies en 
vertrouwenspersonen. De commissie gaat zich inzetten voor het opzetten van een landelijk overleg 
tussen (afvaardigingen van) CWI's. 

5.3 Openbaarheid jaarverslag 

De commissie verzoekt het bestuur om voorliggend verslag exclusief bijlagen publiek te maken. 
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