Samenvatting LOWI-advies 2015-06
Deze zaak betreft de samenloop van twee procedurele vraagstukken: formele rechtskracht en herhaalde
klacht. Verzoeker heeft voor de tweede maal geklaagd bij het Bestuur over dezelfde vermoede
schending van wetenschappelijke integriteit. Het Bestuur heeft deze klacht niet-ontvankelijk verklaard.
Het LOWI overweegt dat het uitgangspunt bij klachtprocedures is dat deze, mede met het oog op de
rechtszekerheid, op enig moment tot een definitief einde moeten komen. Wanneer de indieningstermijn
voor een verzoek bij het LOWI ongebruikt is verstreken, kan het betreffende besluit van het Bestuur niet
meer aan het LOWI worden voorgelegd. Het besluit heeft dan als het ware formele rechtskracht
gekregen. Aan dit uitgangspunt dient strikt de hand te worden gehouden. Het is in strijd met dit stelsel
wanneer een besluit met formele rechtskracht langs een omweg ter discussie kan worden gesteld door
over hetzelfde onderwerp een herhaalde klacht in te dienen bij het Bestuur. Om dit te voorkomen, geldt
de regel dat wanneer dezelfde klacht voor de tweede keer wordt voorgelegd aan een Bestuur en er geen
sprake is van zogenaamde nova (zie hiervoor ook LOWI-advies 2015-05) de zaak niet in behandeling
hoeft te worden genomen. Het aanvoeren van nieuwe argumenten geldt niet als het aanvoeren van
nova.
Bovenstaande regel is hier toegepast en naar het oordeel van het LOWI was dat terecht. De brieven van
Verzoeker uit 2013 zijn destijds opgevat als een klacht, naar aanleiding waarvan het Bestuur in 2013 een
besluit heeft genomen. Verzoeker had zich vervolgens tot het LOWI kunnen richten, maar heeft dit niet
gedaan. Het besluit uit 2013 heeft dan ook formele rechtskracht gekregen. De brieven van Verzoeker uit
2014 zijn een herhaling van zijn klachten uit 2013. Aangezien geen sprake was van nova (die bovendien
van zodanige aard waren dat ze konden rechtvaardigen dat werd teruggekomen op een eerder besluit)
heeft het Bestuur terecht besloten tot een niet-ontvankelijkverklaring.
Het Bestuur heeft op 11 mei 2015 een definitief besluit genomen in overeenstemming met het advies
van het LOWI.

