Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI)
Comité van toezicht
Verslag over de werkzaamheden van de VCWI in 2013

1. Oprichting VCWI
Op 3 september 2012 werd het overleg door de Werkgroep tot oprichting van een Vlaamse
Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) over een reglement voor dit orgaan
afgesloten. Het reglement werd daarop ter goedkeuring voorgelegd aan de oprichtende instellingen:
-

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB);
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB);
KU Leuven;
UGent;
UAntwerpen;
VUB;
UHasselt;
IWT;
FWO.

Einde 2012 – begin 2013 keurden de bevoegde organen van deze instellingen het reglement goed,
waarmee zij aangaven de doelstellingen van de VCWI te onderschrijven:
-

het verlenen van een tweede opinie over reeds in de instellingen zelf behandelde zaken
m.b.t. wetenschappelijke integriteit;
het verlenen van algemeen advies over deze materie.

Meer in het bijzonder, stemden ze daarmee ook in met het principe dat ze bij de eindbeslissing in
een concrete zaak rekening zullen houden met het advies van de VCWI.
2. Samenstelling Comité en VCWI
Samen met de goedkeuring van het reglement gaven de instellingen tevens aan wie ze als
vertegenwoordiger in het Comité van toezicht aanstellen. Elk van de negen oprichtende instellingen
kan één vertegenwoordiger in dit toezichthoudend orgaan afvaardigen.
Deze samenstelling is als volgt:

Instelling
KVAB

Lid
VOORZITTER
Prof. dr. Jacques Willems

Functie/expertise
Klasse van de Technische
Wetenschappen

KAGB

ONDERVOORZITTER
Prof. dr. Roger Bouillon

KULeuven

Prof. dr. Johan De Tavernier

UA

Prof. dr. Dirk Snyders

Faculteit Theologie
Centrum voor Wetenschap, Techniek
en Ethiek
Dept. Biomedische Wetenschappen

Ugent

Prof. dr. Dominique Willems

Vakgroep Taalkunde

UHasselt

Prof. dr. Paul Janssen

Vice-rector Onderzoek UHasselt

VUB

Prof. dr. Hélène Casman

IWT

Kristel Allewijn

Fac. Rechten en Criminologie,
Vakgroep Privaat Recht (PRIR)
Juriste/adviseur

FWO

Dr.ir. Elisabeth Monard

Secretaris-Generaal

Op 4 juli 2013 kwamen de leden van dit Comité samen om, zoals het reglement bepaalt, de leden van
de VCWI aan te duiden. Er werden voor elk van de drie wetenschapsdomeinen (biomedische
wetenschappen, exacte en toegepaste wetenschappen, sociale en humane wetenschappen) telkens
drie kandidaten opgegeven, met voor elke kandidaat een reserve-kandidaat voor het geval de eerste
zou weigeren. Daarbij is rekening gehouden met een evenwicht tussen de instellingen en de
geslachten.
De VCWI is uiteindelijk als volgt samengesteld:

Domein
Biomedische
Wetenschappen

Lid
VOORZITTER
Prof. dr. André Van Steirteghem
andre.vansteirteghem@uzbrussel.be

Instelling
VUB - emeritus

Biomedische
Wetenschappen

Prof. dr. Marcel Ameloot

UHasselt

marcel.ameloot@uhasselt.be

Biomedische
Wetenschappen

Prof. dr. Christel Van Geet
christel.vangeet@uzleuven.be

KU Leuven

Exacte en Toegepaste
Wetenschappen

Prof. dr. Els Van Damme
ElsJM.VanDamme@UGent.be

UGent

Exacte en Toegepaste
Wetenschappen

Prof. dr. Sabine Van Doorslaer
sabine.vandoorslaer@ua.ac.be

UA

Exacte en Toegepaste
Wetenschappen

Prof. dr. Ludo Froyen
ludo.froyen@mtm.kuleuven.be

KU Leuven

Sociale en Humane
Wetenschappen

Prof. dr. Jan De Houwer
Jan.DeHouwer@UGent.be

UGent

Sociale en Humane
Wetenschappen

Prof. dr. Steven Gillis
steven.gillis@ua.ac.be

UA

Sociale en Humane
Wetenschappen

Prof. dr. Jean Paul Van Bendegem
jpvbende@vub.ac.be

VUB

Juridischadvies

Prof. dr. Alain De Nauw
alain.de.nauw@vub.ac.be

VUB

Secretaris

Dr. Olivier Boehme

FWO

olivier.boehme@fwo.be

3. Start werkzaamheden VCWI
-

Persmededeling
Op 7 oktober 2013 hield de VCWI haar eerste vergadering. Aan de pers is deze opstart ook
meegedeeld.

-

Website
De eerste concrete actie van de VCWI bestond in het opzetten van een website:
www.vcwi.be. Het is immers belangrijk dat er duidelijk en breed wordt gecommuniceerd
over de VCWI en de ruimere context waarin deze opereert. Ook kan via deze webstek vlot
contact worden gelegd met de VCWI voor wie dat wenst. Met de universiteiten is
afgesproken dat vaste contactpersonen zullen instaan voor de uitwisseling van informatie.

-

Huishoudelijk reglement
De volgende stap die de VCWI wil zetten en waartoe ze reeds initiatief heeft genomen, is het
opstellen van een huishoudelijk reglement. Dat moet bepalen hoe dossiers concreet worden
aangepakt. Bij de voorstelling van de VCWI aan de VLIR door de voorzitter en aan de CWI van
de KU Leuven door de secretaris is trouwens gebleken dat er nog praktische vragen rijzen bij
hoe precies een en ander in zijn werk zal gaan. Zo zal het bijvoorbeeld nodig zijn de instelling
van de individuele betrokkene die een dossier indient bij de VCWI hiervan op de hoogte te
brengen van zo gauw dit dossier in behandeling wordt genomen. Deze en andere dergelijke
zaken zijn door het reglement niet geregeld.

4. Aanstelling secretaris
Zoals afgesproken tussen het FWO en de KVAB, neemt een beleidsadviseur van het FWO de
functie van secretaris voorlopig waar. De KVAB stelt iemand ter beschikking voor verdere
administratieve ondersteuning. Dit was van meet af aan bedoeld als een tijdelijke maatregel
en er wordt gestreefd naar een meer duurzame regeling. Aansluiting Strategische
Onderzoekscentra (SOC) en andere onderzoeksinstellingen
In de nieuwe beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse regering en de Strategische
Onderzoekscentra (SOC) VIB, VITO, iMinds en IMEC, heeft Minister Lieten laten opnemen dat deze
organisaties zich dienen aan te sluiten bij de VCWI. Daarop hebben VIB, VITO en IMEC de VCWI
gecontacteerd. Overeenkomstig het reglement kunnen alle instellingen door een formele verklaring
dat zij de VCWI als adviserend orgaan erkennen aansluiten. Dat is hun ook zo meegedeeld.
5. Vragen tot advies
De VCWI ontving sinds zijn oprichting nog geen vraag tot advies, noch betreffende een concreet
dossier, noch betreffende een algemene vraag.

