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Verzoek niet tijdig ontvangen
Verzoeker heeft het LOWI gevraagd advies uit te brengen over hetzelfde aanvankelijk oordeel
als in LOWI-besluit 2019-15. Verzoeker vertegenwoordigt een instelling die door de CWI is
gehoord. Het LOWI heeft het Verzoek op 10 april 2019 ontvangen. De termijn voor het indienen
van een verzoek bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag van de dagtekening
van het oordeel van het Bestuur. Het verzoek had daarom op 9 april 2019 ontvangen moeten
zijn en is dus te laat ingediend.

Toelichting termijnoverschrijding
Verzoekers gemachtigde heeft desgevraagd toegelicht dat de door het LOWI geconstateerde
termijnoverschrijding volgens hem verschoonbaar kan worden geacht omdat:
-

-

Het Bestuur heeft verzuimd gemachtigde het aanvankelijk oordeel en het CWI-advies te
sturen, waardoor hij laat kennis heeft genomen van de stukken;
Verzoeker pas laat contact heeft opgenomen met gemachtigde omdat hij zich niet
bewust was van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij het LOWI. In de
begeleidende e-mail bij het aanvankelijk oordeel noemt het Bestuur namelijk alleen de
mogelijkheid voor de promovendus, promotor en co-promotor (en niet de mogelijkheid
voor Verzoeker) om zich tot het LOWI te wenden;
Gemachtigde er vanuit is gegaan dat de verzoektermijn aanvangt op de dag ná de
dagtekening van het besluit zoals in de Awb;
Het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek zoals het onderhavige
groot is, zodat het zeer wenselijk is dat het LOWI zich buigt over de inhoud van het
dossier.

Beoordeling ontvankelijkheid verzoek
Een na afloop van de termijn ingediend verzoekschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Verzoeker in verzuim is geweest. Naar het
oordeel van het LOWI zijn er geen gronden waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat
Verzoeker niet in verzuim is geweest:
-

De omstandigheid en de wijze waarop het verkeer met gemachtigde is gelopen, bieden
geen grond voor verschoonbare termijnoverschrijding. De ontvankelijkheidseisen zijn
opgenomen in artikel 7 van het Reglement LOWI 2018.
Onbekendheid met de LOWI-procedure en de aanname van gemachtigde met
betrekking tot de indieningstermijn leveren beiden geen verschoonbare
termijnoverschrijding op. Voor zover gemachtigde tevens heeft bedoeld te stellen dat hij
niet de volle zes weken heeft kunnen benutten om een verzoekschrift te concipiëren,
kan dit evenmin leiden tot de conclusie dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Er

-

bestaat de mogelijkheid om een pro forma verzoek in te dienen. Van deze mogelijkheid
heeft gemachtigde overigens ook gebruik gemaakt.
Het gegeven dat de inhoud van het dossier maatschappelijk relevant is en het derhalve
zeer wenselijk is dat het LOWI zich buigt over de inhoud van het dossier, heeft geen
enkele invloed op de verschoonbaarheid van de termijn. Daarnaast is het LOWI ook niet
bevoegd om ambtshalve Besturen van instellingen te adviseren over kwesties van
wetenschappelijke integriteit.

Besluit van het LOWI
Het verzoek is niet-ontvankelijk en wordt niet in behandeling genomen. Het LOWI brengt geen
advies uit aan het Bestuur.

