Samenvatting LOWI-besluit 2019-20
Trefwoorden: niet-ontvankelijk, bepaalde medewerkers
Relevante bepalingen: artikel 8, eerste lid, onder a, Reglement LOWI 2018, artikel 4.5 van de
Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit TU Delft
Betrokken Bestuur: College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft

Verzoek
Verzoeker is het oneens met het besluit van het Bestuur om zijn klacht niet-ontvankelijk te
verklaren. De klacht van Verzoeker is gericht tegen Einstein, die zich met het gebruik van
manipulaties in de relativiteitstheorie schuldig zou hebben gemaakt aan frauduleus handelen.

Advies CWI en besluit Bestuur
De CWI is van mening dat de klacht niet tegen bepaalde bij de TU Delft werkzame personen
opkomt, maar tegen een wetenschappelijke theorie. Bovendien betreft de klacht een
wetenschappelijk debat en raakt het niet de wetenschappelijke integriteit. De CWI adviseert het
Bestuur de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. Het Bestuur besluit conform dit advies.

Bezwaar van Verzoeker
Het is weliswaar juist dat Verzoeker de theorie van Einstein bestrijdt. Maar vanuit wiskundig
oogpunt en niet op natuurkundige gronden, zoals de CWI volgens Verzoeker stelt..

De meest relevante overwegingen van het LOWI
-

-

-

De CWI bepaalt de ontvankelijkheid van een klacht onder meer aan de hand van het
criterium of de klacht een duidelijke omschrijving is van de (vermoede) schending van de
wetenschappelijke integriteit door een of meer bepaalde medewerkers van de
universiteit (artikel 4.5 van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit TU Delft).
Met de CWI is het LOWI van oordeel dat de klacht van Verzoeker niet is gericht tegen
een of meer bepaalde medewerkers van de universiteit. Voor zover de klacht al is
gericht tegen een bepaalde persoon, dan betreft het Albert Einstein. De CWI is niet
bedoeld voor een dergelijke klacht en is evenmin bevoegd voor de behandeling daarvan.
Voor zover Verzoeker met zijn opmerking dat het wetenschappelijke establishment in
zijn algemeenheid wordt bedoeld, verwijst naar een of meer bepaalde medewerkers van
de universiteit, is volgens het LOWI onvoldoende duidelijk gemaakt om welke personen
het gaat en op welke wijze zij inbreuk hebben gemaakt op de wetenschappelijke
integriteit.

Besluit van het LOWI
Het verzoek is kennelijk ongegrond. Het LOWI besluit het verzoek daarom op grond van artikel
8, eerste lid, onder a, van het Reglement LOWI 2018 buiten behandeling te laten. Er wordt geen
advies uitgebracht aan het Bestuur.

