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Betrokken Bestuur:

CvB Universiteit Twente

Klacht
Verzoeker was gedurende een korte periode als promovendus verbonden aan de
Universiteit Twente en was betrokken bij een internationaal project voor wetenschappelijk
onderzoek naar energietransitie. Betrokkene was Verzoekers dagelijkse begeleider en is ook
betrokken bij het onderzoeksproject. Verzoeker vindt onder meer dat hij onvoldoende wordt
erkend voor zijn bijdragen aan de website voor het onderzoeksproject en voor zijn bijdragen
aan literatuuronderzoek. Ook stelt hij dat Betrokkene data heeft gefingeerd en zijn cv heeft
vervalst.
Aanvankelijk oordeel
Het Bestuur heeft de klacht van Verzoeker op advies van de CWI ongegrond verklaard.
Termijnoverschrijding
Het verzoekschrift is pas op 2 juli 2020 op het kantoor van het LOWI ontvangen. Met behulp
van de tracking gegevens heeft het LOWI kunnen inzien dat het verzoekschrift één dag
eerder, op 1 juli 2020, in de postbus van het LOWI is ontvangen. Dit is later dan 23 juni 2020
(einde verzoektermijn). Het LOWI ziet zich gesteld voor de vraag of deze
termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht. Dit wordt vanuit een oogpunt van
rechtszekerheid zoveel mogelijk conform vaste (bestuurs)rechtspraak gedaan.
Belangrijkste overwegingen LOWI
Het LOWI acht Verzoekers stelling dat hij het verzoekschrift twee weken voor het einde van
de verzoektermijn heeft ingediend en dat het bij de post zoek is geraakt of vertraagd, niet
aannemelijk. Deze stelling kan evenmin worden gecontroleerd. Dit moet voor rekening en
risico van Verzoeker blijven. Een verzoeker die een verzoekschrift niet aangetekend
verstuurt, neemt zelf het risico dat de verzendhistorie niet te controleren en te bewijzen is
indien een verzoek te laat of helemaal niet door het LOWI wordt ontvangen.
Verzoeker stelt verder dat hij het verzoekschrift dat het LOWI op 1 juli 2020 in de postbus
heeft ontvangen, op 22 juni 2020 heeft verstuurd en dat hij ervan uit was gegaan dat het
verzoekschrift binnen twee werkdagen door het LOWI zou worden ontvangen. Het LOWI
heeft deze stelling met behulp van de tracking gegevens gecontroleerd en constateert dat
deze stelling niet juist is. Uit de verzendhistorie blijkt namelijk dat het verzoekschrift op 24
juni 2020 om 16:46 uur ter post is aangeboden. Dat het verzoekschrift niet uiterlijk op 23 juni
2020 en daarmee niet tijdig door het LOWI is ontvangen, is dus het gevolg van het feit dat
Verzoeker het verzoekschrift te laat heeft verstuurd.
Besluit LOWI
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

