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VCWI 

• Werkgroep op initiatief van Bureau FWO met 

Academies, Universiteiten, FWO en IWT 

opgericht in 2011 

• Reglement door alle instanties goedgekeurd 

eerste semester 2013 

• Commissie samengesteld door Comité van 

Toezicht 

• Start 7 oktober 2013 



• Negen stemgerechtigde leden, drie per 

wetenschapsgebied, twee leden zonder 

stemrecht (juridische expertise) en secretaris 

(staflid van KVAB, na interim van Olivier 

Boehme) 

• Lidmaatschap van CWI is onverenigbaar met 

lidmaatschap VCWI 



Dubbele opdracht van VCWI 

• Advies over vermeende inbreuken op 

wetenschappelijke integriteit aan instellingen 

die de VCWI als adviserend orgaan erkennen 

• Advies over algemene vragen in verband met 

wetenschappelijke integriteit vanwege 

wetenschappelijke instellingen in Vlaanderen 

 



Advies over inbreuken 

• Enkel dossiers waarover bevoegde organen 

reeds advies hebben geformuleerd en slechts 

deze dossiers waarvoor minstens één van de 

betrokken partijen bijkomend advies vraagt 

• Betrokken instelling kan slechts advies vragen 

nadat onderzoek is beëindigd en betrokkenen 

kennis hebben van advies maar instelling 

heeft nog geen beslissing genomen 



• Individuele betrokkenen kunnen advies 

vragen voor of na de beslissing van instelling 

over nemen van maatregelen 

• Advies mogelijk over de grond van de zaak als 

over de procedure 

• Instellingen die VCWI erkennen dienen advies 

in rekening te brengen bij het nemen van 

maatregelen 



• Hoe de adviesverlening gebeurt is duidelijk 
vermeld op de website met vermelding van de 
te respecteren tijdslimieten (www.vcwi.be) 

• VCWI garandeert strikte confidentialiteit bij 
behandeling; ook getuigen en opgeroepen 
experts dienen confidentialiteitsverklaring af 
te leggen 

• Communicatie tussen VCWI en betrokkenen 
verloopt in opdracht van Voorzitter 



Comité van Toezicht 

• Wordt in extenso behandeld door Voorzitter 

van CvT 



• VCWI is erkend door ENRIO (European 

Network of Research Integrity Offices) en 

neemt deel aan activiteiten (Brussel 2013, 

Amsterdam 2014) 

• VCWI zal deelnemen aan LOWI Seminar (26 

November Amsterdam) en Voorzitter werd 

uitgenodigd om VCWI voor te stellen 



Studiedag 22 october 

• Sommige instellingen hebben de vraag gesteld 

om procedures van verschillende instellingen 

zo mogelijk op elkaar af te stemmen 

• Tijdens beraadslagingen binnen de VCWI werd 

het duidelijk dat overleg tussen betrokkenen  
wenselijk is 



Doelstellingen studiedag 

• Aan deelnemende organisaties werd gevraagd 

toelichting te geven over 

• - beleid van promotie van wetenschappelijke 

integriteit tot sanctionering: informatie, 

negatieve gevolgen van slechte praktijken en 

positieve gevolgen van goede praktijken 

• - bevoegdheden van Commissie 

Wetenschappelijke Integriteit 



• - stroomdiagram over de werking 

• - resultaten tot op vandaag: dossiers, evolutie, 

incidentie 

• Onderlinge afstemming over beleid en 

procedures  

• Voorbereiding van breder overleg begin 2015 



Wie werden uitgenodigd? 

• Initiatiefnemers VCWI = KAVB / KAGB, vijf 

vlaamse universiteiten, FWO en IWT 

• Ook de SOC en anderen die VCWI erkennen: 

IMEC, iMinds, VIB, ILVO, VITO, ITG,... 



• Informatie van alle betrokkenen over hoe er 

wordt omgegaan met promotie van 

Wetenschappelijke Integriteit (WI) en 

eventueel behandelen van inbreuken 

• Toelichtingen tijdens studiedag en vragen voor 

VCWI en algemene discussie kunnen basis 

vormen voor een ruimer overleg met alle 

betrokkenen in 2015 

 


