Reglement
Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit
RUG en UMCG
Inleiding
Dit Reglement bouwt voort op de Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit
Rijksuniversiteit Groningen (hierna te noemen: de Regeling) en de Researchcode 2013 van
het Universitair Medisch Centrum Groningen (hierna te noemen: de Researchcode). Dit
Reglement vormt een kader voor de benoeming en de werkwijze van de Vertrouwenspersonen
Wetenschappelijke Integriteit.

1. Benoeming Vertrouwenspersoon
1. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen respectievelijk de Raad van
Bestuur van het UMCG benoemt een of meer Vertrouwenspersonen Wetenschappelijke
Integriteit, als bedoeld in artikel 3 van de Regeling Bescherming Wetenschappelijke
Integriteit Rijksuniversiteit Groningen respectievelijk artikel 5.2.1 van de Researchcode
Universitair Medisch Centrum Groningen.
2. De Vertrouwenspersoon kan door het College van Bestuur, of indien van toepassing de
Raad van Bestuur UMCG, om gewichtige redenen uit zijn functie worden ontheven.
Toelichting op artikel 1
De Raad van Bestuur en het College van Bestuur informeren elkaar over de personen die benoemd zijn in de
functie van Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit, alsmede over de personen die ontheven zijn uit
deze functie.

2. Onafhankelijkheid
1. De Vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig bij de vervulling van zijn taak.
2. Het College van Bestuur en de Raad van Bestuur UMCG dragen er zorg voor dat de
Vertrouwenspersoon niet uit hoofde van zijn functioneren wordt benadeeld in zijn positie.
Toelichting op artikel 2
De functie van Vertrouwenspersoon is onverenigbaar met andere functies binnen de RUG of het UMCG die de
Vertrouwenspersoon in een afhankelijke positie kunnen brengen.
Het bestuursorgaan en/of de leidinggevende van een vertrouwenspersoon mag geen instructies geven aan de
Vertrouwenspersoon over de uitoefening van deze functie.

3. Taak
1. De Vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor vragen en klachten over
wetenschappelijke integriteit en probeert indien hij dat mogelijk en wenselijk acht te
bemiddelen of de klacht anderszins in der minne op te lossen.
2. In het geval geen oplossing is gevonden als genoemd in het eerste lid wijst de
Vertrouwenspersoon de klager de weg voor het indienen van een klacht bij de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit van de RUG (CWI).
3. De Vertrouwenspersoon is geheimhouding verschuldigd over hetgeen hem in die
hoedanigheid bekend is geworden.
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4. De Vertrouwenspersoon legt over zijn werkzaamheden achteraf op anonieme wijze
verantwoording af aan het College van Bestuur van de RUG c.q. de Raad van Bestuur van
het UMCG in een jaarlijkse rapportage. Indien de Vertrouwenspersoon op basis van
algemeen voorkomende meldingen knelpunten signaleert in het (personeels)beleid, maakt
hij dit in zijn rapportage kenbaar.
Toelichting op artikel 3 lid 1
De werkwijze kan bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Daar waar mogelijk stimuleert de
Vertrouwenspersoon de melder zelf een oplossing te bewerkstelligen.

4. Werkwijze
1. De werkwijze van de Vertrouwenspersoon wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en
een respectvolle benadering van partijen.
2. Als er terzake van dezelfde vraag of klacht meer dan één Vertrouwenspersoon benaderd
is, stemmen zij hun werkwijze op elkaar af voor zover noodzakelijk of wenselijk voor een
goede taakuitoefening.
3. Eventuele door de Vertrouwenspersoon te ondernemen stappen worden slechts na overleg
met degene die zich heeft gewend tot de Vertrouwenspersoon (de melder) genomen. Bij te
ondernemen stappen houdt de Vertrouwenspersoon rekening met de mogelijkheden en
redelijke wensen van de melder. Indien hierbij derden worden betrokken, gebeurt dit met
toestemming van de melder.
4. De Vertrouwenspersoon kan inlichtingen inwinnen die noodzakelijk zijn om tot een goed
inzicht in de gedragingen te komen of die bijdragen aan een mogelijke, informele
oplossing.
Toelichting op artikel 4 lid 3
Indien de melder niet wil dat er stappen worden ondernomen, maar de Vertrouwenspersoon dit, gezien de aard
van de zaak, desalniettemin noodzakelijk acht, kan hij op anonieme wijze de decaan informeren, die op zijn beurt
een melding bij de CWI kan doen.

5. Ontvankelijkheid
1. De melding, klacht of vraag dient mondeling of schriftelijk te worden ingediend, in het
Nederlands of in het Engels.
2. De melding, klacht of vraag dient een duidelijke omschrijving te bevatten van de
vermoede inbreuk op de wetenschappelijke integriteit en dient een duidelijke vraagstelling
te bevatten. Voor zover de melding, klacht of vraag schriftelijk wordt ingediend, moet
deze tevens de naam en het adres van de melder bevatten, alsmede een dagtekening.
3. In geval van een schriftelijke melding, klacht of vraag bevestigt de Vertrouwenspersoon
de ontvangst.
4. De Vertrouwenspersoon behandelt slechts meldingen, vragen of klachten over
wetenschappelijke integriteit waarbij de RUG en/of het UMCG zijn betrokken.
5. De Vertrouwenspersoon behandelt geen meldingen, vragen of klachten die anoniem
worden gemeld.
6. De melding, klacht of vraag wordt niet in behandeling genomen als zich een of meer van
de omstandigheden voordoen zoals vermeld in artikel 9 lid 3 van de Regeling
Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen:
“a. zij betrekking heeft op een gedraging waarover reeds eerder een klacht is
ingediend die reeds is behandeld;
b. zij betrekking heeft op een gedraging die langer dan vijf jaar voor indiening van de klacht heeft
plaatsgevonden;
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c. indien het gewicht van de inbreuk kennelijk onvoldoende is.”

6. Slotbepaling
1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Reglement Vertrouwenspersoon
Wetenschappelijke Integriteit 2014’.
2. Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur van de RUG op 22 april 2014
en de Raad van Bestuur van het UMCG op 29 april 2014.
3. Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2014.
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