Werkwijze RC en ECR in verband met het feitenonderzoek
Uitgangspunt van het onderzoek ten behoeve van de restitutieprocedure





De RC en het ECR zijn onafhankelijk van elkaar en opereren als zodanig.
De RC en het ECR kunnen na de ontvangst van het verzoek op ieder moment in de
procedure met elkaar in contact treden en informatie uitwisselen, met behoud van
ieders verantwoordelijkheden.
De RC en het ECR zijn over deze uitwisseling van informatie en eventuele
beslissingen die zij naar aanleiding daarvan nemen transparant naar partijen.
Het ECR neemt bij de uitvoering van het onderzoek ten behoeve van de RC de
Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 in acht alsmede de
aanvullende richtlijnen van de KNAW.

Start restitutieprocedure


De RC zal aan het begin van de procedure partijen zo goed en uitgebreid mogelijk
informeren over de procedure, de stappen in de procedure en de onderlinge
taakafbakening tussen de RC en het ECR.

Uitzetten onderzoeksvragen bij ECR



De RC stuurt de standaard onderzoeksvragen ten behoeve van de opstelling van een
feitenoverzicht aan het ECR.
De RC stemt overige vragen eerst af met het ECR. De reden daarvan is dat
deelvragen een forse impact kunnen hebben op de reikwijdte van een onderzoek
door het ECR.

Lopende onderzoeken



Het ECR kan de RC verzoeken om dilemma’s in lopende onderzoeken met de RC ter
vergadering te bespreken.
Het ECR zal de keuzes die het bij met de RC besproken dilemma’s maakt,
verantwoorden in het feitenoverzicht.

Oplevering concept-feitenoverzicht door ECR





Het ECR stuurt het concept-feitenoverzicht toe aan partijen om commentaar (feitelijke
correcties en aanvullingen). Na ontvangst van de reacties stuurt het ECR deze met
het – eventueel bijgestelde - concept door aan de RC.
De RC nodigt het ECR ter vergadering uit ter bespreking van het – eventueel
bijgestelde – concept-feitenoverzicht en de ontvangen reacties.
Stappen die het ECR naar aanleiding van de bespreking zet, worden evenals alle
voorgaande stappen in het definitieve feitenoverzicht van het ECR verantwoord.
Het ECR stuurt het definitieve feitenoverzicht naar de RC.

Oplevering definitieve feitenoverzicht door ECR




De RC stuurt het ingekomen definitieve feitenoverzicht voor een reactie naar partijen.
De RC nodigt het ECR ter vergadering uit, alleen dan indien de reacties van partijen
op het definitieve feitenoverzicht hiertoe aanleiding geven.
De RC stuurt haar eventuele nadere vragen aan het ECR en de antwoorden hierop
van het ECR ter informatie aan partijen.

Mondelinge behandeling


De RC nodigt het ECR uit als deskundige tot het bijwonen van een mondelinge
behandeling

Aanspreekpunt en communicatie




De RC is zowel bij de aanvang als gedurende het onderzoek het aanspreekpunt voor
vragen die verband houden met het aanhangige verzoek.
Het ECR neemt alleen dan rechtstreeks contact op met partijen indien dit nodig is in
het kader van/ten behoeve het onderzoek dat het verricht.
Het ECR informeert de RC wanneer partijen in lopende onderzoeken niet bereid zijn
om bepaalde door het ECR verzochte stukken bij het ECR aan te leveren. Dit kan
voor de RC aanleiding zijn om hierover het contact met partijen te leggen.

Tenslotte



In uitzonderlijke gevallen kan de RC besluiten van deze werkwijze af te wijken.
De RC communiceert hierover met het ECR en partijen.
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