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Besluit College van Bestuur
Inzake het Advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit
d.d. 2 augustus, 2021, zaaknummer 20-02

I.

Inleiding

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden (hierna: “het College”) heeft kennis
genomen van het advies d.d. 2 augustus 2021, zaaknummer: CWI 2020-02, met de
bevindingen van het vervolgonderzoek met betrekking tot de eerder geconstateerde
schendingen van de wetenschappelijke integriteit door
(hierna te
noemen:
).
Het advies van de Commissie Wetenschappelijk Integriteit van de Universiteit Leiden
(hierna: “de Commissie”) geeft geen aanleiding voor een nieuw afzonderlijk aanvankelijk
oordeel ten aanzien van
.
Op grond van het advies overweegt het College als volgt.

II.

Bevindingen CWI

Artikelen
Het College stelt vast dat het vervolgonderzoek van de Commissie zich heeft gericht op het
‘technisch’ schonen van de artikelen van de hand van
voor zover deze zagen op
de periode dat zij aan de Universiteit Leiden betrokken was. Uit 174 artikelen zijn in totaal
53 artikelen geselecteerd. Voor de werkwijze en methoden van toegepast onderzoek verwijst
het College naar het advies. De Commissie heeft bij de uitvoering van haar onderzoek niet
vastgesteld of
of andere betrokken (mede)auteurs verantwoordelijk zijn voor
schendingen van de wetenschappelijke integriteit zoals vastgelegd in de Nederlandse
Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018) en de Klachtenregeling over
Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Leiden.
De Commissie concludeert dat er bij zeven artikelen sprake is van zodanige manipulaties dat
zij aanbeveelt een verzoek tot intrekking bij de redacties van de betreffende tijdschriften in te
dienen. De Commissie heeft deze artikelen als ‘rood’ beoordeeld.
Voor acht artikelen was het de Commissie niet duidelijk dat de manipulaties de resultaten
en conclusies van deze artikelen beïnvloeden. De manipulaties zijn echter van dien aard dat
de Commissie aanbeveelt dat de redactie van de betreffende tijdschriften over deze
manipulaties wordt geïnformeerd, zodat zij zelf kunnen bepalen welke maatregelen aan de
orde zijn. De Commissie heeft deze artikelen eveneens als ‘rood’ beoordeeld.
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Verder geeft het advies aanleiding om:
IV.

De decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen op te dragen het College te
informeren over de huidige situatie inzake datamanagement en op welke wijze de
naleving van bijbehorende protocollen wordt gewaarborgd. Het rapport zal in maart
2022 gereed moeten zijn.

Een afschrift van deze overwegingen en het CWI advies zal ter informatie aan
de overige betrokken (co-)auteurs worden gestuurd.
Het advies met kenmerk CWI 20-02 en dit besluit worden geanonimiseerd op de website
van de Universiteit Leiden gepubliceerd.

en

