
 
FOM-PROCEDURE  'WAT TE DOEN BIJ VERMOEDEN  
"INBREUK WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT"' 

Het is mogelijk dat iemand of een instantie het vermoeden heeft dat bij een FOM-
werknemer sprake is van "inbreuk op wetenschappelijke integriteit' oftewel 
wetenschappelijk wangedrag. Het kan gaan om: 
 
- 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 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.  

 
Als iemand of een instantie het vermoeden heeft dat bij een FOM-werknemer sprake is van 
wetenschappelijk wangedrag c.q. 'inbreuk op wetenschappelijke integriteit' kan dit: 
- als het gaat om een FOM werknemer op een instituut  → worden gemeld bij  
   de Instituutsdirecteur; 
- als het gaat om een FOM werknemer bij een universiteit  → worden gemeld bij  
  hoofd BUW. 

 

De Instituutsdirecteur dan wel het Hoofd BUW onderzoekt de melding en neemt zonodig 
(rechtspositionele) maatregelen. 
De Instituutsdirecteur/Hoofd BUW meldt het onderzoek, de bevindingen en de genomen 
maatregelen aan directeur FOM. 
De Instituutsdirecteur/Hoofd BUW informeert tevens separaat de melder. 

 
de Melder die het niet eens is met 
beslissing van de Instituutsdirecteur c.q. 
het Hoofd BUW kan een klacht indienen 
bij directeur FOM. 

 De beschuldigde werknemer die het niet 
eens is met beslissing van de Insti-
tuutsdirecteur c.q. het Hoofd BUW kan een 
klacht indienen bij directeur FOM. 

 
De beschuldigde werknemer kan, wanneer hij 
het niet eens is met de beslissing die door 
Directeur FOM naar aanleiding van zijn klacht is 
genomen, de zaak voorleggen aan het UB. Op 
deze procedure is UR 17 Individueel Klachtrecht 
van toepassing. 
------------------------------------------------- 
Daarna kan de beschuldigde werknemer de 
zaak aan de (burgerlijke) Rechter voorleggen. 

 
Eenieder die meent dat de FOM organisatie een klacht wegens inbreuk op wetenschappelijke 
integriteit niet naar behoren heeft afgewikkeld kan dat melden bij: 
- het NWO-meldpunt Wetenschappelijke Integriteit; (de vertrouwenspersoon, 
   Postbus 93138, 2509 AC DEN HAAG)  
- dan wel rechtstreeks bij het Landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit (LOWI)  
   Postbus 19121, 1000 GC in Amsterdam/ Telefoonnummer 020-5510719 
 


