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1  Algemeen 
 
Binnen de Universiteit van Amsterdam rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een 
eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De 
algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te 
worden nageleefd. 
 
In de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (VSNU 2004, aangepast in 2012) is een 
uitwerking gegeven aan deze beginselen die ook door de Universiteit van Amsterdam worden 
onderschreven en gelden als richtlijnen voor de universiteit als bedoeld in artikel 1.7 van de WHW. 
Een van de middelen ter toetsing van de wetenschappelijke integriteit is het recht te klagen indien 
(het vermoeden bestaat dat) medewerkers van de universiteit de wetenschappelijke integriteit 
schenden. 
 
Voor de verwezenlijking van dit klachtrecht heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling 
wetenschappelijke integriteit Universiteit van Amsterdam vastgesteld. Onderstaande, hiermee 
samenhangende, regeling regelt de positie van de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit 
als bedoeld in artikel 3 van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit van 
Amsterdam (besluitnummer: 2013cb0471, d.d. 10 december 2013) 
 
 
2  Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit 
 
Artikel 1  Benoeming 
 
1. Het College van Bestuur benoemt één of meerdere vertrouwenspersonen wetenschappelijke 

integriteit voor een periode van vier jaar gehoord de decanen. Herbenoeming voor een 
aansluitende periode van telkens vier jaar is mogelijk. 

2. Voor benoeming is vereist: 
- het zijn van (emeritus) hoogleraar met lange ervaring in onderzoek en onderwijs, bij voorkeur 

opgedaan aan één of meer Nederlandse universiteiten; 
- het genieten van een onbesproken wetenschappelijke reputatie; 
- het kunnen omgaan met tegenstellingen en conflicten; 

3. Het College van Bestuur kan de benoeming tussentijds beëindigen: 
- op eigen verzoek van de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit; 
- wegens niet langer voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid; 
- wegens disfunctioneren als vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit gehoord de 

decanen. 
4. Niet voor benoeming tot vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit komen in aanmerking 

de leden van de Raad van Toezicht, de leden van het College van Bestuur en de decanen. 
5. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit wordt ambtelijk ondersteund door een 

jurist.  
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Artikel 2  Taak 
 
De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit: 
a. fungeert als aanspreekpunt voor vragen en klachten over wetenschappelijke integriteit; 
b. probeert indien hij daartoe mogelijkheden ziet te bemiddelen of de klacht anderszins in der minne 

op te lossen; 
c. informeert klager over de procedure voor het indienen van een klacht bij de commissie. 
 
Artikel 3  Verantwoording 
 
1. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit legt over zijn werkzaamheden achteraf 

verantwoording af aan het College van Bestuur in een jaarlijkse rapportage ten behoeve van het 
jaarverslag van de universiteit. 

2. De vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is geheimhouding verschuldigd over 
hetgeen hem in die hoedanigheid bekend is geworden. 

 
 
3  Slotbepaling 
 
1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 

1 september 2013. Zij vervangt per gelijke datum de Regeling universitair raadsman 
wetenschappelijk integriteit Universiteit van Amsterdam van 1 oktober 2012, vastgesteld op 
10 september 2012 (besluitnummer 2012cb0361). 

2. Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de universiteit. 
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