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COMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE
INTEGRITEIT-PROCEDURES
Procedure aangaande melding en behandeling van
meldingen van problematische gedragingen m.b.t.
wetenschappelijke integriteit
Toepassingsgebied:
 Wat:
Gedrag dat niet strookt met wetenschappelijke integriteit.
Wetenschappelijke Integriteit behelst specifiek die
aspecten die verbonden zijn met de kwaliteit van de
wetenschapspraktijk en haar resultaten. Voor het bepalen
van wanggedrag wordt verwezen naar de ALEA Europese
code voor Wetenschappelijke integriteit.
 Wie:
Onderzoekers die werknemer zijn van VITO en/of
personen die VITO contractueel betrokken heeft in
onderzoeksactiviteiten die georganiseerd werden door
VITO.
Termijn:
De behandelingsprocedure van een melding wordt
afgewerkt binnen de zes maanden na de melding. Deze
termijn wordt geschorst tijdens collectieve sluitingen en van
15 juli tot en met 15 augustus.

PROCEDURE: VRAAG/MELDING I.V.M.
WETENSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
1STE STAP: CONTACTPUNT
Vragen /vermoedens i.v.m.
schending van
wetenschappelijke integriteit

Vertrouwenspersoon=contact
punt geeft informatie/ advies

Advies geleverd
Geen melding

Contactpunt: zie
Channel V Wetenschappelijke
integriteit

Opstart proceduremelding bij VITO CWI

CWI= Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Melder= maakt melding van problematisch gedrag WI
Betrokkene= aan deze persoon wordt problematisch gedrag WI ten laste gelegd

2DE STAP: FORMELE MELDING
CWI= Commissie Wetenschappelijke
Integriteit
Indiening schriftelijke melding
bij voorzitter CWI

1. Melding

VCWI=Vlaamse Commissie
Wetenschappelijke Integriteit
DC= Directie Comité VITO

2. Ontvankelijkheidsonderzoek

CWI voorzitter en contactpunt
beoordelen ontvankelijkheid. van
melding

Niet ontvankelijk
Melder ontvangt
Stopzettingsrapport

3: Behandeling ten gronde door CWI

4: Opvolging/Sanctie DC

Samenstelling CWI
• Voorzitter
• Secretaris
• 5 vaste leden
• Jurist (geen stemrecht)

Ontvankelijk
Klacht wordt behandeld (zie
behandeling melding door CWI)
Na beoordeling van de melding
brengt CWI advies uit aan DC

DC beslist en stuurt oordeel samen
met advies aan melder en
betrokkene
Melder en betrokkene kunnen wel
of niet advies vragen aan VCWI met
op de hoogte brengen van DC
Melder en betrokkene vragen geen
advies aan VCWI

5. Beroep bij VCWI

Het originele oordeel van DC is
definitief

Termijn
binnen 6
weken

Melder en/of betrokkene vragen
advies aan VCWI
VCWI brengt advies uit

Het DC betrekt het advies van
VCWI in het definitief oordeel

BEHANDELING TEN GRONDE DOOR CWI
Voorzitter verwittigt betrokkene
en DC (naamloos) i.v.m. melding
met
Voorlopig vaststellingsrapport
Reactie Betrokkene
max 10 dagen
Opmaak def. vaststellingsrapport
Max 10 dagen na reactie
betrokkenen
Onderzoek ten gronde

Voorlopig opvolgrapport aan
melder en betrokkene
Eenmalig recht op
antwoord betrokkene
7 dagen na ontvangst
Definitief opvolgingsrapport
Aan betrokkene, melder en DC
Max 6 maanden na melding bij
CWI

Dagen= werkdagen

Recht van betrokkenen en
melder op toelichting
door voorzitter

