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Onlangs ontvingen wij het advies van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (de CWI) 
naar aanleiding van uw ldacht wegens vermeende inbreuken op de wetenschappelijke integriteit 
door dr. A.P.M. van Liempt. Uw klacht is conform de Regeling Bescherming Wetenschappelijke 
Integriteit Rijksuniversiteit Groningen onderzocht door de CWI. 

Hierbij treft u het advies van de CWI en het verslag van de hoorzitting aan. Deze documenten 
zijn ook aan beldaagde toegezonden. 

De klacht betreft een schending van de wetenschappelijke integriteit, kort gezegd het begaan van 
verwijtbare onzorgvuldigheden bij het verrichten van onderzoek, meer specifiek fingeren, 
falsificeren en het plegen van plagiaat. 

Het voor deze ldacht relevante basisprincipe in de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening is Eerlijkheid en zorgvuldigheid (I), in het bijzonder de uitwerking van 
deze principes in de gedragsnormen onder 1.1., 1.3 en 1.4 van de Gedragscode. 

Gedragsnorm 1.1.: 
"1.1. De wetenschapsbeoefenaar weet dat wetenschap uiteindelijk is gericht op 
waarheidsvinding en dat hij daarom bij de presentatie van de aard en reikwijdte van zijn 
resultaten zo precies mogelijk dient te zijn. Hij zal dus niet liegen over zijn bevindingen of over 
daaraan verbonden onzekerheden. Zorgvuldigheid strekt zich oak uit tot het presenteren van 
twijfels en contra-indicaties." 

Gedragsnorm 1.3.: 
''Door correcte bronvermelding wordt duidelijk gemaakt welke de intellectuele herkomst is van 
de geciteerde of geparafraseerde teksten. Dit geldt oak voor injormatie afkomstig van het 
internet en uit anonieme bronnen. Zander bronvermelding warden geen teksten of resultaten 
van onderzoek van anderen overgenomen." 

Gedragsnorm 1.4.: 
''Auteurschap wordt erkend. In het vakgebied gebruikelijke reg els warden daarbij nageleefd." 




