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In de wetenschappelijke gemeenschap bestaat grote overeenstemming over hoe de
wetenschapsbeoefenaar zich hoort te gedragen en welke gedragingen moeten worden afgewezen als
schendingen van de wetenschappelijke integriteit. In Nederland is die overeenstemming terug te vinden in
de KNAW notitie Wetenschappelijke Integriteit uit 2001 en de VSNU code wetenschapsbeoefening uit 2004.
Van de vele internationale teksten is de ALLEA European Code of Conduct for Research Integrity uit 2011
toonaangevend.
Fouten worden overal gemaakt en misdragingen zijn er in vele soorten en maten. Wetenschap kan slechts
functioneren als is voldaan aan alle eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, eerlijkheid, onpartijdigheid,
verantwoordelijkheid en respect. Wetenschappelijk wangedrag brengt schade toe aan de waarheid, aan
andere wetenschappers en aan de maatschappij. De eerstverantwoordelijke om wangedrag tegen te gaan
en zo nodig te bestraffen is de werkgever van de onderzoeker, de universiteit of het onderzoeksinstituut.
Met betrekking tot de gedragingen die hieronder zijn opgesomd, verklaren de universiteiten dat zij deze
categorisch afwijzen, actief bestrijden en zo nodig met de hun ter beschikking staande sancties zullen
bestraffen. Onder schendingen van de wetenschappelijke integriteit wordt in ieder geval verstaan:
1.

fingeren: het invoeren van fictieve gegevens
Het fabriceren of verzinnen van gegevens die worden gepresenteerd als werkelijk verkregen
bevindingen van onderzoek. Hiermee wordt het hart van de wetenschap - de waarheidsvinding geraakt.

2.

falsificeren: het vervalsen van gegevens en/of het heimelijk verwerpen van verkregen
onderzoeksresultaten
Voor de onderzoeker onwelgevallige gegevens mogen nooit worden aangepast aan de
verwachtingen of de theoretische uitkomsten. Het weglaten van gegevens mag slechts geschieden
op aantoonbaar goede gronden.

3.

plagiëren van (delen van) publicaties en resultaten van anderen
Wetenschap functioneert slechts met de eerlijke erkenning van de intellectuele eigendom van ieders
eigen bijdrage aan de kennis. Dat geldt voor de hele range van studentenwerkstukken en scripties tot
wetenschappelijke publicaties en dissertaties. Het gaat niet alleen om letterlijk overschrijven, maar
ook om parafraseringen, het weglaten van noten of bronvermelding, het heimelijk gebruik van door
anderen vergaarde data, ontwerpen of tabellen. Het auteursrecht biedt gedupeerden de mogelijkheid
tot genoegdoening via de rechter, maar ook als er geen direct gedupeerde (meer) is, kan een
onderzoeker worden aangeklaagd wegens plagiaat.

4.

het opzettelijk negeren en niet erkennen van bijdragen van andere auteurs
is een vorm van wangedrag die verwant is aan het plegen van plagiaat. Opzettelijke en grove
schendingen die niet binnen de wetenschappelijke gemeenschap zelf opgelost kunnen worden,
behoeven een onafhankelijk oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

5.

het zich onterecht voordoen als (mede-)auteur
Een onderzoeker mag zich slechts (laten) noemen als medeauteur van een publicatie wanneer hij
daaraan een aanwijsbare bijdrage heeft geleverd in de vorm van ingebrachte ideeën en expertise,
uitgevoerd onderzoek, of theorievorming. Een onderzoeker die zijn naam aan een publicatie verbindt,
vergewist zich zo goed mogelijk van de juistheid en integriteit van de inhoud.

6.

het bewust verkeerd gebruiken van (statistische) methoden en/of het bewust verkeerd interpreteren
van resultaten
De (statistische) interpretatie van onderzoeksgegevens en van empirische resultaten is onderdeel
van de wetenschappelijke discours en dat betreft ook de vraag of die interpretatie al dan niet
verkeerd is. Het is pas aan te merken als wangedrag indien wordt volhard in een verkeerde

voorstelling van zaken en het presenteren van ongewettigde conclusies, wanneer in de
wetenschappelijke gemeenschap tot een onomstreden oordeel daarover is gekomen. Zo nodig kan
een Commissie Wetenschappelijke Integriteit met externe peers tot een dergelijk oordeel komen.
7.

het begaan van verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek
Er is pas sprake van wangedrag wanneer de onderzoeker verder gaat dan fouten en slordigheden en
zijn handelwijze niet bijstelt na ernstige en gefundeerde kritiek. Een Commissie Wetenschappelijke
Integriteit kan laten onderzoeken of daarvan sprake is.

8.

wangedrag van collega’s toelaten en verheimelijken
Een onderzoeker of bestuurder heeft een zorgplicht ten aanzien van de wetenschap als geheel en in
het bijzonder ten aanzien van de onderzoekers in zijn directe omgeving. Erkend moet worden dat
gezagsverhoudingen in de wetenschap, bijvoorbeeld tussen promotor en promovendus, het
aanklagen van collega’s niet altijd gemakkelijk zal maken.

