Samenvatting LOWI-besluit 2015-08
Verzoekers hebben bij het Bestuur geklaagd over een vermoede schending van wetenschappelijke
integriteit. De klacht betreft een rapport dat dateert uit 2009 en een artikel dat is gepubliceerd in 2011.
De klacht is in het voorlopige besluit van het Bestuur niet-ontvankelijk verklaard.
Eén van de huidige Verzoekers had eerder, in 2009, al geklaagd over het rapport uit 2009. Die klacht is
destijds door het Bestuur ongegrond verklaard. Het daaropvolgende verzoek bij het LOWI is destijds
door het LOWI eveneens ongegrond verklaard.
In eerdere adviezen van het LOWI (zie LOWI-advies 2015-05) is al overwogen dat het LOWI Reglement
en de Algemene wet bestuursrecht eraan in de weg staan dat een herhaald verzoek in behandeling
wordt genomen. In casu is sprake van een herhaald verzoek. Het rapport is immers eerder al onderwerp
geweest van een verzoek bij het LOWI. Het artikel is weliswaar later, namelijk in 2011, gepubliceerd
maar de definitieve versie van dit artikel was door de redactie van het publicerende tijdschrift al in 2009
geaccepteerd. Ook vormde dit artikel in 2009 de basis van één van de hoofdstukken van het rapport. Dat
betekent dat het LOWI met de beoordeling van het rapport destijds dus ook een oordeel heeft gegeven
over het artikel. Ten overvloede is nog opgemerkt dat de bezwaren van Verzoekers tegen het artikel
dezelfde zijn als de bezwaren tegen het rapport, namelijk dat de onderzoekers uitspraken doen met een
politiek gevoelige en onjuiste strekking.
Omdat Verzoekers er niet in zijn geslaagd om aannemelijk te maken dat er nieuwe feiten en
omstandigheden zijn die kunnen rechtvaardigen dat er moet worden teruggekomen op een eerder
gegeven advies van het LOWI en omdat Verzoekers bovendien de redelijke indieningstermijn voor het
doen van een herhaald verzoek hebben laten verstrijken, heeft het LOWI het verzoek niet in
behandeling genomen.
Het Bestuur heeft op 30 juli 2015 een definitief besluit genomen, conform zijn voorlopige besluit.

