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2. Wettelijk kader 
 
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wob kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd 
in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
 
Artikel 1, aanhef en onder b, van de Wob omschrijft de bestuurlijke aangelegenheid als een 
aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de 
voorbereiding en de uitvoering ervan. 
 
3. Overwegingen 
 
Om de beantwoording van uw Wob-verzoek zo overzichtelijk mogelijk te maken zal uw verzoek aan 
de hand van de door u aangegeven punten worden beantwoord.  
 
U verzoekt om inzicht in de algemene waarborging van en de omgang met de door de UvA 
onderschreven Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. U vraagt informatie over de 
periode 2005 tot heden en per jaar gespecificeerd. 
 
1. U heeft verzocht om informatie waaruit blijkt welk beleid de UvA heeft gehanteerd conform 
preambule lid 8 en lid 10 van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening om de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening te implementeren en te toetsen . 
De UvA heeft vanaf 2003 een regeling Bescherming wetenschappelijke integriteit van de 
Universiteit van Amsterdam, besluitnr. 2003cb0052, inwerking getreden op 12 maart 2013 een 
Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Bijgevoegd treft u deze regeling (a). In die tijd zijn geen 
jaarverslagen opgesteld. De huidige regeling is gepubliceerd op onze website, evenals de vanaf 2013 
opgestelde jaarverslagen (http://www.uva.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uva/wetenschappelijke-
integriteit/wetenschappelijke-integriteit-uva.html ). Deze informatie is reeds openbaar. 
 
2. U verzoekt om documenten waarin is opgenomen hoe vaak van de klachtenregelingen gebruik is 
gemaakt.  
Deze informatie is in documenten vastgelegd vanaf 2013, in de jaarverslagen gepubliceerd op onze 
website. De link vindt u terug onder 1. Deze informatie is reeds openbaar. 
 
3. U verzoekt om informatie over hoe vaak er getoetst is op het naleven van de Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening en hoeveel wetenschappers hierbij onderzocht zijn.  
Deze informatie treft u in de jaarverslagen, genoemd onder 1. Deze informatie is reeds openbaar. 
 
4. U verzoekt om informatie over de hoeveelheid aan overtredingen, welke artikelen de overtreding 
betrof en op welke manier hiertegen is opgetreden.  
Ook deze informatie vindt u terug in de jaarverslagen, genoemd onder 1. Daarnaast worden op de 
website van de VSNU het definitief oordeel geanonimiseerd gepubliceerd (http://vsnu.nl/overzicht-
wetenschappelijke-integriteit.html). Deze informatie is reeds openbaar.  
 
5. U verzoekt om informatie over de sancties die kunnen worden opgelegd bij het niet conform art 
4.7 Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening op de website publiceren van een actueel een 
volledig overzicht van nevenfuncties, en hoe vaak deze sancties zijn opgelegd.  
De regeling nevenwerkzaamheden 2014 is reeds openbaar 
(https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/identiteit-en-
missie/universitaire-beleidsnotities/01.14-nevenwerkzaamheden-versie-2014.pdf?2818278848610). 
Mocht men nevenwerkzaamheden niet melden, dan maakt men zich schuldig aan plichtsverzuim. De 
disciplinaire maatregelen die de UvA kan opleggen staan beschreven in de UvA regeling 
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disciplinaire maatregelen 
(https://extranet.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/extranet/extranet/cao-en-regelingen/06.12-
disciplinaire-maatregelen_2014cb0367.pdf?2904856853195). Deze informatie is reeds openbaar. 
 
6. U verzoekt om informatie over de manier waarop wordt omgegaan met artikel 4.8 van de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Alle bij de UvA bekende nevenwerkzaamheden 
zijn gepubliceerd op de website www.uva.nl. De door u gevraagde informatie treft u eveneens via 
www.uva.nl/wob, waar een Wob-besluit van 12 januari 2015 inzake een dergelijk verzoek, is 
gepubliceerd. Deze informatie is reeds openbaar. 
 
7. U verzoekt om informatie over hoe vaak een schending van de wetenschappelijke integriteit is 
geconstateerd, wat voor een schending dit betrof en hoe hiertegen is opgetreden.  
Deze informatie vindt u terug in de jaarverslagen commissie WI, zoals genoemd onder 1. Deze 
informatie is reeds openbaar.  
 
8. U vraagt om u de publicaties te verstrekken die met betrekking tot deze vragen met de 
buitenwereld is gecommuniceerd.  
Deze informatie is reeds openbaar. Zie onder 1 tot en met 7. 
 
9. U verzoekt om documenten waarin informatie is vastgelegd over de vraag of de UvA bepaalde 
partijen uitsluit van betrokkenheid of financiering van onderzoek, zo ja, welke.   
Dergelijke informatie is niet in documenten vastgelegd.  
 
10. U vraagt om documenten waarin informatie is vastgelegd over het uitsluiten van bepaalde 
nevenfuncties door de UvA.  
U wordt verwezen naar de Regeling nevenwerkzaamheden zoals gepubliceerd en het onder 6 
genoemde Wob-besluit. Deze informatie is reeds openbaar.  
 
11. U verzoekt om alle andere gedragscodes, richtlijnen of beleidsdocumenten die binnen de UvA 
van kracht zijn met betrekking tot (voorkomen van) belangenverstrengeling en het stimuleren van 
zorgvuldige, betrouwbare, controleerbare, onpartijdige en onafhankelijke wetenschap.  
Het beleid van de UvA en alle regelingen en richtlijnen worden gepubliceerd op de website 
www.uva.nl, (http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/regelingen-en-
reglementen.html). Deze informatie is reeds openbaar. 
 
12.  U verzoekt voorts (samengevat) om alle onder de UvA rustende onderzoeken, correspondentie, 
beleidsdocumenten en rapportages over de toepassing en naleving van de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening binnen de UvA. Hiervoor wordt u verwezen naar hetgeen hierboven is 
aangegeven. Deze informatie is reeds openbaar.  
 
Aanvullend vraagt u om met betrekking tot contractonderzoek met externe partijen voor de periode 
2005 tot heden en per jaar gespecificeerd, u inzicht en documenten waaruit zulks blijkt te 
verschaffen over:  
 
13. Of de UvA het gevaar onderkent dat door financiering van de bedrijven de uitkomst van het 
onderzoek beïnvloeden [sic] kunnen worden en zo ja, welk beleid is gevoerd om dit te voorkomen en 
deze beleidsdocumenten te verstrekken. 
Een antwoord op de vraag of UvA het gevaar onderkent dat door financiering van bedrijven de 
uitkomst van een onderzoek kan worden beïnvloed, is niet in documenten vastgelegd. Beleid en 
beleidsdocumenten worden gepubliceerd op de website www.uva.nl. U wordt onder meer verwezen 
naar de Universitaire beleidsnotitie Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam 
(http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/beleidsstukken/valorisatie/valorisatie-bij-de-universiteit-
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van-amsterdam.html). De door u gevraagde informatie is deels reeds openbaar, en deels niet in 
documenten aanwezig. 
 
14. Of bij contractonderzoek standaard een "Verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid" 
moet worden ondertekend, dan wel een overeenkomstige verklaring om de wetenschappelijke 
onafhankelijkheid gedurende het onderzoek te waarborgen, waaronder de vrije publicatie van de 
resultaten en ons de in deze periode geldende verklaringen te verstrekken.  
Wij verwijzen u naar de universitaire beleidsnotitie Hooglerarenbeleid, waarin een modelcontract is 
opgenomen (https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/over-de-uva/over-de-uva/identiteit-
en-missie/hooglerarenbeleid-uva.pdf?1300451768000). Deze informatie is reeds openbaar. 
 
15. Hoe contracten worden gecontroleerd op het meenemen van deze verklaringen en hoe vaak dit is 
gebeurd.  
Dergelijke informatie is niet in documenten aanwezig. 
 
16. Hoe vaak een opdrachtgever de publicatie van bepaalde resultaten heeft geprobeerd tegen te 
houden, vertragen of aanpassen en hoe hier mee is omgegaan. Tevens verzoeken wij om afschriften 
van documenten van de correspondentie tussen opdrachtgever en uw universiteit/onderzoekers in 
deze gevallen. 
Dergelijke informatie is niet vastgelegd in documenten. 
 
17. Inzicht te geven wat het beleid richting medewerkers is over het verwerven van contractresearch 
en hoe dit voor medewerkers is vastgelegd, waaronder de manier waarop medewerkers zijn 
gestimuleerd of mogelijk verplicht om met bedrijven samen te werken en ons de in deze periode 
geldende beleidsdocumenten te verstrekken.  
Beleidsnotities en beleid omtrent onderzoek en onderwijs is gepubliceerd op onze website en na te 
gaan via, onder meer, http://www.uva.nl/over-de-uva/uva -
profiel/beleidsstukken/onderwijsbeleid/onderwijsbeleid.html  en http://www.uva.nl/onderzoek. U 
wordt tevens verwezen naar de eerder genoemde documenten.  
 
18. Of per medewerker, vakgroep en andere bestuurlijke eenheden openbaar gemaakt is 
hoe groot de financiële bijdrage van partijen was en zo ja, ons deze publicaties te 
overleggen.  
Deze informatie is niet in documenten vastgelegd en niet openbaar gemaakt.  
 
19. Hoe hoog de financiële bijdrage in Euro’s was van respectievelijk de eerste, tweede, derde en 
overige geldstromen.  
Dergelijke informatie is vervat in de jaarverslagen van de UvA, zie bijvoorbeeld ook het factsheet 
financiën 2016 (http://student.uva.nl/content/nieuws/2016/06/jaarverslag-en-jaarrekening-uva-
2015.html). Deze informatie is reeds openbaar. 
 
20. Hoe hoog de financiële bijdrage in Euro’s was voor contractonderzoek.  
Deze informatie is vastgelegd in de jaarverslagen van de UvA. Deze informatie is reeds openbaar, 
zie onder 19.  
 
21. Welke 10 bedrijven de grootste financiële bijdrage hebben geleverd aan contractonderzoek en 
hoe hoog die bijdrage per bedrijf in Euro’s was. In uw e-mailbericht van 7 juni 2017 heeft u dit 
gespecificeerd: “…deze vraag kan gelezen worden als betrekking hebbend op de 10 
voedingsbedrijven met de grootste financiële bijdrage”.   
De door u gevraagde informatie is niet in documenten vastgelegd. 
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22. Aangenomen dat de Universiteit bij contractonderzoek een “Verklaring van wetenschappelijke 
onafhankelijkheid” laat ondertekenen, dan wel een overeenkomstige verklaring om de 
wetenschappelijke onafhankelijkheid gedurende het onderzoek te waarborgen, wordt verzocht om 
afschriften van documenten waarin  de verschillende versies van deze contractsbepalingen uit de 
periode 2005-heden zijn opgenomen. 
Een dergelijke verklaring wordt bij de UvA niet ondertekend. Er zijn geen documenten aanwezig. De 
UvA onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Dit betekent dat de 
wetenschapsbeoefenaren zich ook aan deze gedragscode dienen te houden. Onafhankelijkheid is 
vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.  
 
23. Afschriften van beleidsdocumenten en protocollen met betrekking tot de omgang van uw 
medewerkers met contractonderzoek. De beleidsdocumenten betreffende valorisatie staan op de 
website. Deze informatie is reeds openbaar.  
 
Voorts verzoekt u om informatie en documenten met betrekking tot , u doet 
hierbij een beroep op de Wob en de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening. U geeft aan 
dat , op grond van de door de UvA en door  onderschreven 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, inzicht en afschriften van documenten dient te 
verschaffen met betrekking tot de waarborging van onafhankelijke wetenschapsbeoefening. Dit 
besluit is slechts gericht op de beantwoording van uw Wob-verzoek. Indien is gebleken dat er 
informatie is die in het kader van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening aan u dient 
te worden verstrekt, ontvangt u hierover nader bericht. Wij benadrukken dat onderstaande uitsluitend 
een beoordeling betreft in het kader van de Wob.  
 
24. Al de aanstellingen van  bij een Universiteit (of de UvA). U verzoekt om de 
functiebeschrijving, de duur van de aanstelling, de onderzoeksopdracht en door welke partijen de 
aanstelling gefinancierd is, inclusief de grootte van ieders financiële bijdrage.  
Bij de UvA zijn geen documenten aanwezig waarin de door u gevraagde informatie is vastgelegd.  

 heeft geen aanstelling bij de UvA. Voor zover uw verzoek de UvA betreft is de 
informatie over de bijzondere leerstoel van , terug te vinden op de website van 
de ACTA (www.http://www.acta.nl/nl/onderzoek/wetenschappelijk-personeel-
alfabetisch/Medewerkers . De door u gevraagde informatie is daarmee 
deels niet aanwezig, en deels reeds openbaar.  
 
25. U vraagt, of en zo ja, welke onderzoeksvoorstellen door partijen zijn ingediend, maar welke 
vanwege mogelijk conflicterende belangen zijn geweigerd en de correspondentie hierover tussen de 
betrokken partijen te verstrekken. 
Dergelijke informatie is niet in documenten vastgelegd. Deze informatie is niet aanwezig.  
 
26. Voor ieder onderzoek dat (deels) met externe financiering (derde) geldstroom door  

 in dienst van de universiteit (de UvA) is uitgevoegd, de volgende informatie te verschaffen 
dan wel documenten waaruit zulks blijkt. U verzoekt om de naam en een beschrijving van het 
onderzoek, de duur van het onderzoek, de opdrachtgevers, de grootte van de financieringen en de 
door welke partijen het onderzoek is gefinancierd. Of het contractonderzoek betreft, in het geval 
waarvan u vraagt om een kopie van de bij het onderzoek behorende “Verklaring van 
wetenschappelijke onafhankelijkheid” dan wel een vergelijkbare verklaring. Voorts vraagt u om 
welke wetenschappelijke publicaties er naar aanleiding van het betreffende onderzoek zijn 
gepubliceerd. U wenst een titeloverzicht of de publicaties zelf. 
De informatie waarom u verzoekt is deels opgenomen in de publicaties zelf.  Deze informatie is 
reeds openbaar https://www.narcis.nl/person/RecordID/PRS1240301/Language/nl. Deels is er geen 
informatie aanwezig. De verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid is, zoals aangegeven, 
bij de UvA geen onderdeel van een overeenkomst. 
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27. Voor iedere wetenschappelijke publicatie die (deels) met externe financiering gepubliceerd is 
wenst u informatie te ontvangen als de titel van de publicatie, door welke partijen dit gefinancierd is, 
inclusief de grootte van ieders bijdrage en welke conflicts of interests bij de publicatie zijn 
aangegeven.  
U wordt verwezen naar de beantwoording van de eerdere vragen. Dergelijke informatie is niet in 
documenten vastgelegd, niet aanwezig, of reeds openbaar. 
 
28. Voor iedere (on)betaalde voor externe partijen uitgevoerde nevenfunctie dan wel 
werkzaamheden, waaronder - maar niet beperkt tot - de deelname aan commissies, 
bestuursfuncties, advies-, redactie- en wetenschappelijke raden, consultancy, als ook 
(voorlichtings)activiteiten als het schrijven / redigeren van artikelen, brochures, woordvoering 
in of contacten met de media, optreden in (Youtube) video's, deelname aan 
voorlichtingscampagnes. U verzoekt om een duiding en beschrijving van de functie dan wel 
werkzaamheden, de aanvangsdatum en duur van de werkzaamheden, wie de opdrachtgevers  zijn, 
welke eindproducten dan wel (tussen)resultaten (zoals verschijning in de media) het heeft 
opgeleverd. U wenst informatie over de hoogte van de financiële vergoedingen in Euro's en 
andere compensaties die hiervoor zijn ontvangen door de wetenschapper dan wel de 
universiteit. 
De nevenwerkzaamheden van  zijn gepubliceerd op www.acta.nl 
(http://www.acta.nl/nl/onderzoek/wetenschappelijk-personeel-alfabetisch/Medewerkers-

) en in het Wob-besluit van 12 januari 2015. Deze informatie is 
reeds openbaar.  
 
29. Voor ieder door  bezochte, door bedrijven of aan bedrijven gelieerde 
partijen georganiseerde bijeenkomsten zoals congressen, symposia, workshops et cetera  
informatie over welke bijeenkomst het betreft, wanneer de bijeenkomst gehouden is, door 
welke  partijen het georganiseerd  en gefinancierd  is, welke rol hij op de bijeenkomst had 
(bezoeker, spreker, et cetera), de hoogte van de financiële vergoedingen in Euro's en andere 
compensaties die hij of de universiteit voor deelname heeft ontvangen. In uw e-mailbericht van 
7 juni 2017 heeft u dit gespecificeerd: het gaat u alleen om informatie over bijeenkomsten van de 
voedselindustrie.  
De informatie waarom u verzoekt is niet in documenten vastgelegd.  
 
30. Voor iedere conform artikel 4.7 van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 
vereiste publicatie van relevante nevenfuncties verzoekt u om informative over op welk 
moment, gespecificeerd per jaar in de periode 2005 tot heden, een actueel en volledig overzicht 
van nevenfuncties is gepubliceerd op de website van de universiteit, Of en zo ja hoe voor iedere 
publicatie gecontroleerd is of het overzicht volledig was, of en zo ja welke sancties zijn opgelegd 
wanneer nevenfuncties vergeten waren of niet helemaal correct waren weergeven, u de 
publicaties van deze overzichten voor alle afzonderlijke jaren te verstrekken. 
De overzichten waarom u verzoekt zijn niet aanwezig. Deze informatie is niet in documenten 
vastgelegd. 
 
31. U verzoekt om informatie over iedere toetsing op het naleven van de Nederlandse 
Gedragscode Wetenschapsbeoefening. U wenst informatie te ontvangen over wanneer de toetsing 
heeft plaatsgevonden, of er een overtreding is geconstateerd en welke artikelen het betrof, of er 
een schending van de wetenschappelijke  integriteit is geconstateerd en zo ja, op welke manier, 
hoe bij overtreding is opgetreden, ons de publicaties te verstrekken die hierover naar de 
buitenwereld zijn gecommuniceerd, alsmede de communicatie tussen betrokkenen. 
Hiervoor wordt u verwezen naar punt 1 tot en met 12. Deze informatie is reeds openbaar. 
 






