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I. INLEIDING 
Aan academisch geschoolde professionals worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de beroepsethiek. 
Wat betreft de professionele relaties met cliënten en opdrachtgevers zijn ethische normen vaak 
vastgelegd in codes en protocollen die zijn opgesteld door de betreffende beroepsverenigingen (zie 
bijvoorbeeld de gedragscode 'beroepsethiek voor psychologen' van het NIP (Nederlands Instituut van 
Psychologen) en de 'beroepencode voor pedagogen en onderwijskundigen' van het NVO (Nederlandse 
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Deze codes gelden voor alle beoefenaren van het 
desbetreffende vakgebied.  
Voor het onderzoek aan Nederlandse universiteiten gelden wel algemeen aanvaarde ethische normen en 
gedragsregels, maar deze zijn slechts incidenteel vastgelegd in protocollen. Gewoonlijk zal informeel 
ook duidelijk zijn wanneer er sprake is van wetenschappelijk wangedrag. Duidelijke regels en 
richtlijnen voor procedures hoe te handelen bij wetenschappelijk wangedrag ontbreken echter in de 
meeste gevallen.  
Deze notitie wil voor medewerkers en studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Leiden in deze beide lacunes voorzien, en expliciet maken hetgeen altijd al impliciet 
gold m.b.t. ethiek voor wetenschappelijk onderzoek.  
In de eerste plaats wordt hierbij een protocol vastgesteld voor de ethische uitgangspunten bij het doen 
van wetenschappelijk onderzoek in de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit 
Leiden. Dit protocol is gebaseerd op c.q. grotendeels ontleend aan een recente publicatie van de 
Faculteit der Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Deze is op haar beurt weer grotendeels 
ontleend aan de 'Ethical principles of psychologists and code of conduct' van de American 
Psychological Association. Tevens is dit Protocol getoetst aan het advies aan de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen `Privacy-wetgeving en het gebruik van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke en statistische doeleinden´, dat is opgesteld door de Commissie Kordes (januari 
1997).  
Het formuleren van ethische uitgangspunten vraagt ook om richtlijnen en procedures voor wat te doen 
bij (vermeend) wetenschappelijk wangedrag. De richtlijnen en procedures die in dit protocol worden 
vastgelegd zijn ontleend aan de 'Notitie inzake Wetenschappelijk Wangedrag' (oktober 1995), 
gepubliceerd onder auspiciën van de KNAW, de VSNU en NWO. In de genoemde KNAW-notitie 
wordt geconstateerd dat wetenschappelijk wangedrag weliswaar weinig lijkt voor te komen, maar dat 
dit wellicht meer zegt over de zichtbaarheid ervan dan over het werkelijke aantal gevallen dat zich 
voordoet. Gewezen wordt bijvoorbeeld op een schatting van wetenschappelijk wangedrag bij elke 1 op 
de 2000 onderzoeksprojecten gefinancierd door de National Institute of Health in de Verenigde Staten.  
In de KNAW-notitie wordt vooropgesteld dat onderzoeksorganisaties zelf verantwoordelijk zijn voor 
het - voor zover als mogelijk is - voorkomen van, en zo nodig handelen bij, wetenschappelijk 
wangedrag. Als specifieke aandachtspunten worden genoemd: 
1. In onderwijs en training van onderzoekers dient aan preventie van wetenschappelijk wangedrag 
aandacht te worden besteed. Normbesef dient te worden overgedragen met betrekking tot betrouwbare 
gegevensverwerking en (toepassing van) statistische technieken, zorgvuldige rapportage, eer geven wie 



eer toekomt, volledige opgave literatuur referenties, correcte citaties, enz. (zie: bovengenoemde notitie, 
KNAW, oktober 1995, onder I.1) 
2. Projectleiders dienen ervoor te waken dat de druk op individuele onderzoekers (>publish or perish=) 
niet abnormaal groot wordt. Tevens is aandacht nodig voor de risico's van wangedrag als gevolg van de 
druk om externe financiering te verwerven. 
3. Door onderzoeksorganisaties dienen standaarden te worden ontwikkeld voor de uitvoering van 
experimenten, dataverwerking, publicaties, enz. 
4. Binnen de organisatie moet er expliciet bekendheid aan worden gegeven dat men alert is op het 
bestaan van het fenomeen wetenschappelijk wangedrag en welke, in het bijzonder arbeidsrechtelijke 
sancties tegen dergelijk gedrag bestaan. 
Met het uitbrengen en algemeen bekend maken van dit protocol wil de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden tegemoet komen aan de hiervoor genoemde 
aandachtspunten.  
II. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN VAN SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. 
A. Algemeen. 

1. Sociaal-wetenschappelijk onderzoekers ontwerpen, verrichten en rapporteren in 
overeenstemming met de geaccepteerde maatstaven voor wetenschappelijk en ethisch gedrag. 
2. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers ontwerpen, verrichten en rapporteren onderzoek 
op een manier die niet strijdig is met het (Nederlands) recht. 
3. Bij de voorbereiding van onderzoek beoordelen sociaal-wetenschappelijke onderzoekers de 
aanvaardbaarheid van het onderzoek in het licht van deze algemene, ethische uitgangspunten. 
Als er twijfel over de ethische aanvaardbaarheid is, trachten zij deze twijfel op te heffen in 
overleg met de facultaire Vaste Commissie voor de Wetenschapsbeoefening. 
4. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een ethisch 
verantwoorde werkwijze bij het onderzoek dat onder hun supervisie of verantwoordelijkheid 
door anderen wordt uitgevoerd. 
5. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers voeren alleen die taken uit waarvoor zij op 
passende wijze opgeleid zijn en waarop zij op passende wijze zijn voorbereid. 
6. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zorgen er in voorkomende gevallen voor dat zij 
voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek toestemming verkrijgen van bij het 
onderzoek betrokken derden, zoals gastinstellingen of andere relevante organisaties, en 
verstrekken desgewenst additionele informatie over hun onderzoeksvoorstellen. Zij voeren het 
onderzoek uit in overeenstemming met de uitgangspunten van dit protocol en het door de 
gastinstelling of organisatie goedgekeurde onderzoeksprotocol. 

B. Onderzoek waarbij participanten* betrokken zijn. 
7. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers behandelen participanten met het grootste respect 
en nemen maatregelen die ertoe leiden dat de rechten en het welzijn van participanten en 
andere personen die met het onderzoek te maken hebben, niet geschonden of geschaad 
worden. 
8. Wanneer sociaal-wetenschappelijke onderzoekers bij het onderzoek participanten willen 
betrekken die specifieke problemen hebben of (kunnen) oproepen, oriënteren zij zich terdege 
op deze problemen en treden zij in overleg met ter zake deskundigen. 
9. Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek informeren sociaal-wetenschappelijke 
onderzoekers de participanten over wat zij kunnen verwachten tijdens het onderzoek. Op basis 
van die informatie wordt hun toestemming voor het onderzoek gevraagd. 
10. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers informeren participanten over het feit dat deze 
vrijwillig deelnemen en zonder opgaaf van redenen kunnen weigeren mee te doen aan 
onderzoek of kunnen ophouden met deelname; zij informeren toekomstige participanten in 
begrijpelijke taal over de aard van het onderzoek; zij informeren toekomstige participanten 
over belangrijke factoren die hun bereidheid tot deelname mogelijk kunnen beïnvloeden (zoals 
risico's, ongemakken, nadelige gevolgen, of beperkingen in vertrouwelijkheid); en zij leggen 
andere aspecten uit waarnaar de toekomstige participanten vragen. 
11. Wanneer sociaal-wetenschappelijke onderzoekers onderzoek uitvoeren met participanten 
die op een andere wijze van hen afhankelijk zijn, zoals studenten, nemen zij 
voorzorgsmaatregelen om de toekomstige participanten te beschermen tegen nadelige 
consequenties van het voortijdig beëindigen of weigeren van deelname. 
12. Kinderen en personen die onbekwaam zijn tot oordelen mogen alleen bij het onderzoek 
betrokken worden als er geen alternatieven zijn voor het verkrijgen van gegevens en als het 
onderzoek gericht is op het verkrijgen van inzicht en een betere behandeling van deze 
participanten. Bovendien moet de voorwaarde gesteld worden dat de belasting voor de 



participanten minimaal is en dat de toestemming van de wettige vertegenwoordiger van de 
betrokken participant verkregen is. 
13. Aan participanten die wettelijk niet in staat zijn om `informed consent´ (zie ook onder punt 
28) te geven, geven sociaal-wetenschappelijke onderzoekers niettemin waar mogelijk een voor 
de situatie passende uitleg. Tevens verkrijgen in dit geval sociaal-wetenschappelijke 
onderzoekers waar mogelijk toestemming van de wettige vertegenwoordiger van de in dit 
artikel bedoelde participanten. 
14. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers dienen toestemming te verkrijgen van 
participanten om van hen gemaakte beeld- of geluidsopname of op ander wijze verzamelde 
gedragsregistraties, gebruik te maken in onderzoek. Dit tenzij het onderzoek enkel 
veldobservaties in openbare plaatsen betreft en wanneer niet wordt verwacht dat de registratie 
op een dusdanige manier gebruikt zal worden dat dit tot persoonlijke identificatie en inbreuk 
op de persoonlijke integriteit zal leiden. 
15. Wanneer, om participanten te werven, professionele diensten (zoals bijvoorbeeld 
behandeling of onderwijs) worden aangeboden als tegenprestatie voor deelname aan 
onderzoek, maken sociaal-wetenschappelijke onderzoekers de aard van de diensten duidelijk, 
alsmede de risico's, verplichtingen en beperkingen, en leggen die schriftelijk vast. 
16. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers bieden geen excessieve of ongepaste financiële 
of andere beloningen aan om participanten te werven, dit ter beoordeling van de werkgever 
van de onderzoeker. 
17. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers voeren geen onderzoek uit dat misleiding met 
zich meebrengt, tenzij zij bepaald hebben dat het gebruik van misleiding gerechtvaardigd 
wordt door de te verwachten wetenschappelijke, didactische of toegepaste waarde van de 
studie en wanneer even effectieve alternatieve procedures waarbij geen misleiding plaatsvindt, 
niet mogelijk geacht worden. Wanneer onderzoek wordt uitgevoerd dat misleiding 
rechtvaardigt, wordt hiervan vooraf melding gemaakt bij de onderzoekscommissie van een 
departement. 
18. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers misleiden participanten nooit over belangrijke 
aspecten die hun bereidheid tot deelname zouden kunnen beïnvloeden, zoals fysieke risico's, 
ongemak, of negatieve emotionele ervaringen, tenzij dit gerechtvaardigd wordt door de 
argumentatie ontleend aan de toekomstige wetenschappelijke, didactische of toegepaste 
waarde van de studie. 
19. Elke vorm van misleiding die een wezenlijk kenmerk van het ontwerp en de uitvoering 
van een onderzoek is, moet zo snel mogelijk aan participanten uitgelegd worden, bij voorkeur 
bij het einde van hun deelname, maar niet later dan bij het einde van het onderzoek. 
20. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers geven participanten de mogelijkheid tot het 
verkrijgen van informatie over de aard, resultaten en conclusies van het onderzoek, en trachten 
voor de hand liggende misvattingen die participanten na afloop van het onderzoek zouden 
kunnen hebben te corrigeren. 
21. Als wetenschappelijke of menselijke waarden het vertragen of het achterhouden van 
informatie rechtvaardigen, nemen sociaal-wetenschappelijke onderzoekers passende 
maatregelen om het daaruit voortvloeiende risico van schade zoveel mogelijk te beperken. 
Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers informeren de participanten hierover, voorafgaand 
aan het onderzoek. 
22. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers hanteren gedurende de professionele relatie geen 
methoden die de betrokkenen aantasten in hun waardigheid of verder in het privé-leven van de 
betrokkenen doordringen dan nodig is voor het gestelde doel. 
23. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zorgen ervoor dat zij alles nakomen wat zij zijn 
overeengekomen met participanten. 



C. Onderzoek waarbij herleidbare gegevens gebruikt worden. 
24. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers informeren participanten over het gebruik van 
persoonlijk identificeerbare data of het delen van deze data met anderen en over de 
mogelijkheid van toekomstig gebruik en vragen daarvoor hun toestemming. 
25. De privacy van de participant dient te worden gerespecteerd; persoonlijke gegevens dienen 
als vertrouwelijk te worden beschouwd. 
26. Gegevens uit het onderzoek worden bewaard tot vijf jaar nadat het doel waarvoor de 
gegevens zijn verzameld is bereikt en de rapportage is afgesloten. Daarna worden de 
onderzoeksgegevens vernietigd, dan wel geanonimiseerd. Indien participanten bezwaar maken 
tegen het gebruik van hun gegevens worden deze terstond vernietigd. 
27. Wanneer gegevens gebruikt worden door andere deskundigen, waken sociaal-
wetenschappelijk onderzoekers erover dat de privacy van de participanten beschermd wordt. 
28. Met inachtneming van de overige punten in dit protocol geldt dat ‘informed consent’ niet 
vereist is wanneer het onderzoek betrekking heeft op volledig geanonimiseerde databestanden 
of veldobservaties zonder manipulaties. Onder ‘informed consent’ wordt hier verstaan* : de 
bereidheid tot medewerking van de beoogde participanten op grond van een begrijpelijke 
weergave van het onderzoeksprotocol. 

D. Rapportage over onderzoek. 
29. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers verzinnen geen data, laten geen relevante data 
weg en vervalsen geen onderzoeksresultaten. Onder vervalsen van onderzoeksresultaten wordt 
onder meer verstaan het verzinnen, het met opzet veranderen, of het bewust weglaten van 
relevante gegevens. Onder ‘verzinnen’ worden niet begrepen simulatiestudies die als zodanig 
gerapporteerd worden. Bij het openbaar maken van onderzoeksresultaten geldt een 
verantwoordingsplicht ten aanzien van het tot stand komen van de gepresenteerde 
gegevensverzameling. 
30. Als sociaal-wetenschappelijke onderzoekers belangrijke fouten ontdekken in gegevens die 
zij gepubliceerd hebben, nemen zij gepaste maatregelen om zulke fouten te herstellen met een 
correctie, herroeping, erratum, of een andere geschikte publicatievorm. 
31. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers publiceren geen gegevens die al eerder zijn 
gepubliceerd, als originele gegevens. Dit sluit het opnieuw publiceren van gegevens, 
bijvoorbeeld voor secundaire analyses, niet uit; onder voorwaarde dat dit uitdrukkelijk wordt 
aangegeven. 
32. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers presenteren geen substantiële delen of elementen 
uit andermans werk of andermans gegevens als zijnde van henzelf. Hieronder vallen alle 
publicaties die worden uitgegeven onder naam van de betrokken sociaal-wetenschappelijk 
onderzoeker en onder gebruik van diens academische titel of academische status. 
33. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers nemen uitsluitend verantwoordelijkheid voor dat 
werk dat zij werkelijk hebben uitgevoerd of waaraan zij bijgedragen hebben. Alleen in dat 
geval kunnen zij als (co-)auteur genoemd worden en alleen op dat werk kunnen zij bogen. 
34. Het eerste auteurschap en mede-auteurschap geeft de wetenschappelijke of professionele 
bijdragen van de betrokken personen weer, ongeacht hun relatieve status. Bij gelijke inbreng 
geldt als regel een alfabetische volgorde van de auteurs. Louter bezit van een institutionele 
positie, zoals voorzitter van een departement (voorheen genoemd vakgroep), rechtvaardigt 
geen auteurschap. Kleine bijdragen tot het onderzoek of tot het schrijven van publicaties 
worden op gepast wijze erkend, bijvoorbeeld in voetnoten of in een inleiding. 
35. Een promovendus/promovenda wordt gewoonlijk als eerste auteur vermeld bij elk artikel 
met meer auteurs, dat substantieel gebaseerd is op het dissertatie-onderzoek van de 
promovendus/promovenda. 
36. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers die publicaties of onderzoeksvoorstellen ter 
beoordeling voorgelegd krijgen, respecteren de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie en 
het intellectuele eigendom van de rechthebbenden. 
37. Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers dragen er zorg voor dat, indien geen andere 
afspraken met de betrokkenen zijn gemaakt, in de rapportage van onderzoek mogelijke 
herkenbaarheid van de betrokken participanten wordt geëlimineerd.  

III. WETENSCHAPPELIJK WANGEDRAG: OMSCHRIJVING EN SANCTIES. 
1. Omschrijving van wetenschappelijk wangedrag. 
Van wetenschappelijk wangedrag is sprake wanneer in strijd wordt gehandeld met de hiervoor 
geformuleerde ethische uitgangspunten voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 



Een limitatieve opsomming van alle mogelijke vormen van wetenschappelijk wangedrag is niet 
mogelijk. Als illustratie wordt hieronder echter een specificatie gegeven van een aantal belangrijke 
vormen van wetenschappelijk wangedrag. 
- het veroorzaken van fysieke of emotionele schade bij de participant 
- het schenden van de toezegging van anonimiteit van gegevens  
- het vervalsen van gegevens 
- het selectief heimelijk verwerpen van ongewenste resultaten 
- het invoeren van fictieve gegevens 
- het opzettelijk verkeerd gebruiken van statistische methoden om andere conclusies te bereiken dan de 
gegevens rechtvaardigen 
- het opzettelijk verkeerd interpreteren van resultaten en conclusies 
- plagiaat van resultaten of (delen van) publicaties van anderen 
- bewust verkeerd weergeven van resultaten van anderen 
- zich ongerechtvaardigd voordoen als (mede)auteur 
- zeer onzorgvuldig te werk gaan bij het verrichten of laten verrichten van onderzoek 
- met behulp van misleiding subsidies proberen te verkrijgen. 
Tevens is sprake van wetenschappelijk wangedrag indien een lid van de academische gemeenschap 
geschreven en ongeschreven ethische normen terzake van de wetenschapsbeoefening op ernstige wijze 
heeft overtreden, dit ter beoordeling van het College van Bestuur, gehoord een commissie van 
onafhankelijke deskundigen, gehoord de betrokken onderzoeker(s). 
2. Sancties bij wetenschappelijk wangedrag. 
In de 'Notitie inzake wetenschappelijk wangedrag' van de KNAW/VSNU/NWO worden de volgende 
soorten sancties - in volgorde van de omvang en de ernst van het wangedrag - genoemd: 
a. maatregelen die gericht zijn op de beïnvloeding van gedrag. 
Hiervan is sprake bij bepaalde 'lichtere' vormen van oneerlijkheid, slordigheid of nalatigheid. 
Dergelijke sancties kunnen vaak voorwaardelijk getroffen worden. 
b. maatregelen die voor een bepaalde tijd gelden. 
Hiervan is sprake indien wetenschappelijk wangedrag zonder verreikende gevolgen is vastgesteld : de 
geloofwaardigheid van het onderzoeksproject wordt niet in gevaar gebracht en er is geen sprake van 
negatieve effecten voor bijv. patiënten of participanten, of de instelling . 
c. ernstige en permanente sancties. 
Deze moeten - door de werkgever van de betreffende sociaal-wetenschappelijke onderzoeker - worden 
toegepast in die gevallen waar sprake is van ernstige negatieve gevolgen voor patiënten of 
participanten, voor de maatschappij of voor de toekomstige geloofwaardigheid van de betrokken 
onderzoeker en/of de instelling. 
Evenals bij de opsomming van soorten wetenschappelijk wangedrag, is een uitputtende lijst van 
sancties niet mogelijk en wordt hier volstaan met een illustratie in de vorm van een lijst met de meest 
voor de hand liggende sancties. 
- het geven van een waarschuwing of reprimande 
- het openbaar maken van het rapport van de onderzoekscommissie 
- het overplaatsen naar een andere vakgroep of instelling 
- het onthouden of uitstellen van een bevordering 
- de ontzegging van toegang tot fondsen voor onderzoek voor een bepaalde of onbepaalde tijd 
- het verminderen van toegekende onderzoekstijd voor bepaalde of onbepaalde tijd 
- de terugbetaling van voor het onderzoek verkregen financiële middelen 
- het terugeisen van academische graden of prijzen wanneer wetenschappelijk wangedrag de basis 
vormde voor de toekenning van de academische graad of prijs in kwestie 
- (tijdelijke) degradatie  
- het (tijdelijk) niet langer aanwijzen als promotor 
- het (tijdelijk) ontnemen van onderzoekstaken en/of het lidmaatschap van een onderzoekschool of 
onderzoekinstituut  
- ontslag 
IV. RICHTLIJNEN VOOR HET HANDELEN BIJ (VERMEEND) WETENSCHAPPELIJK 
WANGEDRAG. 
Iedereen die meent dat een personeelslid van de faculteit niet handelt in overeenstemming met de 
ethische uitgangspunten bij het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, heeft de morele plicht 
hiervan melding maken. Een (vermoeden van) wetenschappelijk wangedrag kan in eerste instantie 
vertrouwelijk worden aangemeld bij de departementsbestuursvoorzitter, de voorzitter van de vaste 
commissie voor de wetenschapsbeoefening (VCW) of het faculteitsbestuur. Indien de klacht niet 
rechtstreeks wordt ingediend bij het faculteitsbestuur, dan heeft degene bij wie de klacht wordt 



aangemeld de plicht deze vertrouwelijk voor te leggen aan het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur 
toetst de aard van de klacht en de correctheid van de motieven van de klager en hoort de beklaagde(n). 
Indien de klacht ontvankelijk wordt geacht, draagt het faculteitsbestuur vervolgens zorg voor de 
instelling van een onafhankelijke commissie van onderzoek. Deze commissie bestaat uit leden van de 
vaste commissie voor de wetenschapsbeoefening (uitgezonderd leden die direct of indirect betrokken 
zijn bij de klacht), zo nodig aangevuld met externe deskundigen. Indien specifieke omstandigheden het 
onmogelijk maken om binnen de eigen faculteit een geval van wangedrag aan te melden, of indien de 
aard van de klacht zodanig is dat mogelijke sancties buiten de competentie van de eigen faculteit 
vallen, wordt de klacht voorgelegd aan het College van Bestuur.  
Bij afhandeling van de klacht op het niveau van het College van Bestuur, wordt door het College van 
Bestuur een onafhankelijke commissie van onderzoek ingesteld. In alle gevallen dient deze commissie 
de volgende zorgvuldigheidsregels in acht te nemen: 
- rechtvaardige behandeling van de aangever(s) 
- rechtvaardige behandeling van de beschuldigde(n) 
- de commissie dient op de hoogte te zijn van de naam van de aangever maar garandeert een 
vertrouwelijke afhandeling 
- de commissie hanteert een gedegen maar zo kort mogelijk durende procedure 
- de commissie komt met een heldere, eenduidige uitspraak over het zich al dan niet hebben 
voorgedaan van laakbaar gedrag 
De commissie dient vrij toegang te hebben tot alle benodigde gegevens en documenten. Tevens dient 
aandacht te worden geschonken aan de relatie met het reguliere recht. 
De beschuldigde(n) word(t)(en) tijdig in kennis gesteld van de beschuldiging, en de feiten waarop deze 
is gebaseerd, en krijg(t)(en) de gelegenheid een verdediging op te stellen. 
De commissie stelt een vertrouwelijk rapport op dat voor commentaar wordt voorgelegd aan de 
beschuldigde onderzoeker. Dit rapport dient een eenduidige conclusie te bevatten of al dan niet van 
wetenschappelijk wangedrag sprake was. Het rapport en een eventueel weerwoord van de beschuldigde 
wordt voorgelegd aan het faculteitsbestuur resp. College van Bestuur.  
Het faculteitsbestuur en/of het College van Bestuur zullen (zal) in voorkomende gevallen op basis van 
de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie de benodigde maatregelen nemen en 
beslissen (beslist) over sancties. Ook beslissen zij over openbaarmaking van het opgemaakte rapport. 
 
Zolang een klacht in onderzoek is, loopt een vertrouwelijke procedure en dienen betrokkenen en 
collega's zich te onthouden van publieke uitspraken en van verdere publicatie(s) ter zake. 
 


