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1 Inleiding

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een 
organisatie die een begroting heeft van meer dan ¤ 400 miljoen per jaar. Meer 
dan 90 procent van dat bedrag wordt aan onderzoeksinstituten en onderzoekers 
uitgekeerd door middel van subsidies. Jaarlijks neemt NWO circa 4000 subsidie-
besluiten1. Het Algemeen Bestuur van NWO wil niet alleen weten of NWO de 
goede dingen doet, maar ook of NWO de dingen goed doet, met andere woorden 
hoe binnen de doelgroep gedacht wordt over de wijze waarop deze onderzoeks-
gelden worden besteed. Binnen de overheid wordt de mate waarin afgewezen 
subsidieaanvragers gebruik maken van hun wettelijke bezwaar-/beroepsrecht 
gezien als een belangrijke indicator ter zake2. Met andere woorden, een stijging 
van het aantal ingediende bezwaren zal al gauw – ook waar het aantal gegrond 
verklaringen gering is – geïnterpreteerd worden als een vermindering van het 
draagvlak binnen de universitaire wereld voor de wijze waarop NWO de onder-
zoeksgelden verdeelt, en omgekeerd. Dit feit alleen al maakt onderzoek naar 
gegevens over bezwaar en (administratief) beroep gewenst. Immers, wanneer het 
Algemeen Bestuur van NWO de redenen kent waarom onderzoekers overgaan tot 
het indienen van bezwaar-/beroepschriften, kan het daarmee rekening houden 
bij de inrichting van de beoordelingsprocedures waartegen die bezwaren zich 
richten. Het aantal bezwaar-/beroepschriften zou daardoor kunnen afnemen. 
Thans vindt al jaarlijks een interne terugkoppeling plaats naar aanleiding van de 
over het voorafgaande jaar ingediende en afgehandelde bezwaren, maar inzicht 
in alle bij NWO beschikbare dossiers in bezwaar-/beroepszaken ontbreekt.

Nu heeft er een 1998 een ingrijpende reorganisatie bij NWO plaatsgevonden. 
Vanaf 1999 zijn de dossiers in het centraal archief voor een dergelijk onderzoek 
te raadplegen. In verschillende kringen werd ook de behoefte gevoeld aan een 
dergelijk onderzoek. Aangezien ik nauw betrokken ben bij de afhandeling van 
de beroep-/bezwaarschriften lag het voor de hand dat ik daarmee aan de slag 
zou gaan. In 2005 heeft het Algemeen Bestuur toestemming voor het onderzoek 
gegeven, zonder daarbij enig voorbehoud te maken of enige inhoudelijke voor-

1 Zie Tabel 8.1.
2 Zie De Haan e.a. 1998, p. 304 met signaleringsfunctie, en Damen e.a. 2006, p. 164 met leerfunc-

tie; Zie ook het Convenant ‘Rekenschap met indicatoren op maat’, gesloten tussen de Minister van 
OCW en NWO, voorjaar 2003.

Valk binnen_14.indd   9 28-5-2008   11:29:02



10

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

waarde te stellen. Het heeft mij in alle opzichten de vrije hand gelaten. In 2006 
heeft de directeur van ZonMW dit voorbeeld gevolgd.

Het onderzoek is om verschillende redenen uniek: het materiaal is nooit 
eerder op deze manier bewerkt, maar bovendien is een dergelijk onderzoek naar 
de praktijk van het administratief beroep zelden of nooit gedaan. Dat betekent dat 
het belang van het onderzoek3 allereerst gelegen ligt in een mogelijke verbetering 
van de besluitvormingsprocessen binnen NWO, maar bovendien licht werpt op 
een belangrijk instituut: de bestuurlijke voorprocedure in het algemeen.

Intussen geeft de aard van het materiaal ook een structuur aan voor het onder-
zoek. Een bezwaarschrift vloeit voort uit onvrede van een afgewezen aanvrager 
met de uitkomst van de beoordelingsprocedure in eerste aanleg. Dat maakt het 
niet onlogisch om het primaire beoordelingsproces binnen NWO een plaats 
te geven in het uit te voeren onderzoek (hierna: studie). NWO kent echter een 
groot aantal onderzoeksprogramma’s met elk zijn eigen beoordelingsprocedure. 
Om toch een gemeenschappelijk referentiekader te hebben voor alle ingediende 
bezwaar-/beroepschriften gezamenlijk heb ik er voor gekozen om alle aanvragen 
ten behoeve van de Open Competitie van MaGW 2004/2005 te onderzoeken. Die 
keuze is in het bijzonder ingegeven door de omstandigheid dat voor die subsi-
dieronde de bij NWO als standaard geldende beoordelingsprocedure werd gevolgd. 
De analyse van dit materiaal is te vinden in Deel I (hoofdstukken 6 t/m 8).

Niet alleen bij deze Open Competitie-ronde werden aanvragen afgewezen; het 
gebeurt bij alle beoordelingsprocedures. Die afwijzingen leiden zo nu en dan tot 
een bezwaar-/beroepszaak. Maakt een aanvrager een bezwaar of (administratief) 
beroep aanhangig, dan wordt binnen NWO een nieuw dossier aangemaakt, een 
zogenaamd bezwaardossier. De analyse van dit materiaal is te vinden in Deel II 
(hoofdstukken 9 t/m 11).

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp alsook met het oog op de privacy 
van de betrokken personen is het gebruikte materiaal verregaand geanonimi-
seerd. Persoonsgegevens zijn verwijderd. Voor zover dit niet storend was binnen 
de context, zijn daarnaast verwijzingen naar specifieke NWO-gebieden weggela-
ten. Het kan voorkomen dat bepaalde personen en/of gebieden ‘hun’ zaak her-
kennen. Dat neemt niet weg dat het gebruikte dossiermateriaal zonder aanzien 
des persoons is geselecteerd en met het uitsluitende doel om een zo compleet 
mogelijk beeld te verkrijgen van de oordeelsprocessen binnen NWO. De resulta-
ten van deze analyse zijn zodanig dat het mogelijk is aanbevelingen te doen naar 
aanleiding daarvan. Het is te verwachten dat die resultaten en die aanbevelingen 
een discussie zullen uitlokken over de wijze waarop zowel het primaire proces 

3 Zie ook M. Herweijer, ‘Rechtswetenschap als interpreteren en observeren. Bronnen van beleid’, 
Bestuurskunde, 10, nr. 6, 2001.
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1 Inleiding

als het bezwaarschriften proces verder verfijnd kunnen worden. Uit een kleine 
enquête gehouden onder afgewezen aanvragers (zie hoofdstuk 12) bleek al dat de 
meeste onderzoekers met de bestaande beoordelingsprocedures kunnen leven, 
maar verdere verbetering toch ook op prijs stellen.

In de jaren 2001 t/m 2003 heeft NWO haar primair proces geëvalueerd door 
middel van uitvoering van het zogenaamde Q-project. Uit deze evaluatie is een 
aantal aanbevelingen voortgekomen ter verbetering van het beoordelingsproces. 
Dat heeft echter niet verhinderd dat in diezelfde periode het aantal ingediende 
bezwaar-/beroepschriften verdubbelde van ruim dertig naar over de zestig. 
Daarna is dit aantal weer teruggelopen, tot tegen de 40 bezwaar-/beroepschriften 
over 2007. Overigens gaat het hier om zeer lage percentages zoals Tabel 1.1 laat 
zien, waarbij bovendien – zoals uit de studie zal blijken4 slechts tweederde van 
deze bezwaar-/beroepschriften de volledige bezwaarprocedure doorlopen. Tabel 
1.1 laat ook een aantal andere relevante NWO-kerngetallen zien. Tabel 1.2 biedt 
een historisch overzicht van ingediende bezwaar-/beroepschriften.

Binnen NWO is een aantal externe factoren in verband gebracht met de toename 
van het aantal bezwaarschriften over de laatste jaren, zoals het economisch minder 
goede getij in de eerste jaren van deze eeuw. Daarnaast is het belang van financi-
ele ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek door NWO in de recente tijd 
aanzienlijk toegenomen. Er is een aantal nieuwe subsidievormen geïntroduceerd 
die voor de carrière van individuele onderzoekers doorslaggevend kunnen zijn. 
Aanvragers worden door afwijzing ernstig gedupeerd. Die ernst weerspiegelt zich 
in het aantal beroep-/bezwaarschriften. Daar komt bij dat de NWO-budgetten 
na een hoogtepunt in 2002 zijn afgenomen, terwijl de aanvraagdruk is toege-
nomen, mede als gevolg van de – relatief – geslonken omvang van de primaire 
geldstroom. Ook wordt wel aangevoerd dat het draagvlak voor (negatieve) sub-
sidiebeslissingen bij de onderzoekers is afgenomen ten gevolge van de in 1998 
uitgevoerde reorganisatie van NWO. Tot dan toe kende de NWO-gebieden name-
lijk een extra bestuurslaag (de zogenaamde werkgemeenschappen), waarbinnen 
onderzoeksvoorstellen uitgebreid werden bediscussieerd. Alleen die voorstellen 
waarover binnen de werkgemeenschappen consensus bestond, werden vanuit 
de werkgemeenschappen voorgedragen bij NWO voor honorering. Het gaat hier 
echter om speculaties. In werkelijkheid bestaat weinig inzicht in de mate waarin 
externe dan wel interne factoren bijdragen aan het jaarlijkse totaal aantal inge-
diende bezwaar-/beroepschriften. Met de analyse van het hierboven aangegeven 
materiaal wordt gepoogd meer inzicht te verkrijgen in de interne factoren, dat 

4 Zie Tabel 9.4. 
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Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

wil zeggen factoren waarop NWO invloed kan uitoefenen via bijsturing van haar 
primaire proces en/of via adequate informatieverstrekking. Een slotbeschouwing 
met een overzicht van de onderzoeksbevindingen, met name voor wat betreft 
het juridische kader waarbinnen NWO haar subsidieprocedures uitvoert, en met 
aanbevelingen naar aanleiding van de in de Delen I en II gegeven analyses en 
conclusies staat in Deel III (hoofdstukken 13 en 14). 

Voorafgaand aan de drie Boekdelen gaat een beschrijving van het profiel, de 
werkwijze, en het toepasselijk juridische kader van NWO als organisatie waar 
het onderzoeksmateriaal van betrokken is (hoofdstuk 2), een aantal algemene 
beschouwingen over het instrument van bezwaar en (administratief) beroep 
(hoofdstuk 3) zoals verankerd in de Awb, de probleemstelling uitmondend in een 
aantal specifieke onderzoeksvragen (hoofdstuk 4), en een beschrijving van het 
onderzoeksmateriaal en de -methode(n) (hoofdstuk 5).

Alhoewel op grond van artikel 1:5, derde lid, van de Awb de term ‘beroep’ geldt 
als een verzamelbegrip voor zowel beroep op een (administratieve) rechter als 
voor de voorprocedure van administratief beroep, wordt in deze studie het begrip 
‘beroep’ zonder nadere aanduiding steeds gebruikt in de zin van ‘administratief 
beroep’. Dat maakt het mogelijk om, waar de twee bestuurlijke voorprocedures 
van bezwaar en administratief beroep – welke procedures centraal staan in deze 
studie – bedoeld worden, te spreken van ‘bezwaar en beroep’ (afgekort: B&B). 
Waar ‘beroep’ in de zin van ‘een beroep op de rechter’ wordt bedoeld, zal ‘beroep’ 
steeds in combinatie met het woord ‘rechter’ of ‘rechterlijk’ worden gebruikt res-
pectievelijk het ‘beroep’ nader worden omschreven.

tabel 1.1 NWO-kengetallen

Jaar Baten Aanvragen Bezwaarschriften Zaken

 (mln) in gediend af gewezen in gediend in getrokken niet ontv on gegrond gegrond recht bank ABRS

    n %1 n n n n %2   

2006 3885 2297 48 1,2 14 3 23 8 16,7 5  

2005 € 423,4 4621 2800 59 1,3 20 2 20 15 25,4 2  

2004 € 405,2 3462 1871 66 1,9 26 2 31 7 10,6 4 2

2003 € 437,9 3627 2062 49 1,4 10 1 29 9 18,4 2 1

2002 € 453,9 4058 2346 80 2,0 18 5 41 14 17,5 1 1

2001 € 432,5 3764 2334 34 0,9 11 2 13 8 23,5 0 0

2000 € 298,6 4475 3115 37 0,8 12 0 19 6 16,2 1 0

1999 € 288,6 3608 2518 38 1,1 6 0 21 10 26,3 2 0

1 n ingediende bezwaarschriften/n ingediende aanvragen*100
2 n gegronde bezwaarschriften/n ingediende bezwaarschrifen*100
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tabel 1.2 Historisch overzicht van ingediende bezwaren 

Bezwaar- en beroepschriften

ingediend ingetr niet ontv ongegr gegrond
n % n n n n %

2006 48 1.2 14 3 23 8 16.7

2005 59 1.3 20 2 20 15 25.4

2004 66 1.9 26 2 31 7 10.6

2003 49 1.4 10 1 29 9 18.4

2002 80 2.0 18 5 41 14 17.5

2001 34 0.9 11 2 13 8 23.5

2000 37 0.8 12 0 19 6 16.2

1999 38 1.1 6 0 21 10 26.3

1998 39 12 3 20 4 10.3

1997 39 5 2 32 7 17.9

1996 41 9 2 16 15 36.6

1995 46 4 2 17 23 50.0

1994 58 11 2 23 21 36.2

Invoering van de Awb1

1993 13 1 - 10 2 15.4

1992 24 2 2 14 6 25.0

1991 15 2 1 8 4 26.7

1990 14 - 1 9 4 28.6

1989 5 2 - 3 - 0.0

1988 17 - - 9 6 35.3

Oprichting van NWO

1987 6 - - 4 2 33.3

1986 11 2 2 2 4 36.4

1985 17 2 2 8 4 23.5

1984 2 - 2 - - 0.0

1 Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht Stb. 1992, 315
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2 NWO in profiel

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden allereerst de basiskenmerken van NWO, met ontstaans-
geschiedenis (2.2), inrichting (2.3) en missie (2.4) beschreven. Daarmee zal dui-
delijk worden dat het verdelen van onderzoeksgelden een belangrijke taak van 
NWO is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.5 op hoofdlijnen de inrichting gegeven 
van de procedures waarlangs NWO het haar toevertrouwde onderzoeksbudget 
wegzet (het primaire proces). Dit gebeurt door een globale beschrijving van alle 
opeenvolgende stappen van het primaire  proces, alsook van de actoren binnen 
dit proces. Daarna volgt in paragraaf 2.6 een soortgelijke stapsgewijze beschrij-
ving met betrekking tot de binnen NWO te voeren bezwaar- en (administratieve) 
beroepsprocedure. Ten slotte wordt in paragraaf 2.7 het juridisch kader gepresen-
teerd waarbinnen NWO de beschreven procedures uitvoert.

2.2 NWO in historisch perspectief

NWO is ingesteld bij de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk 
onderzoek1 (hierna: de NWO-instellingswet) en vormt een zelfstandig bestuurs-
orgaan (zbo), waaraan bij diezelfde wet rechtspersoonlijkheid is toegekend. De 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de verantwoordelijke 
minister voor dit zbo.

NWO is in 1989 opgericht als een voortzetting van de Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO), zij het dat de (toen) nieuwe 

1 Wet van 7 juli 1987, houdende herziene regeling van de Nederlandse organisatie voor zuiver-weten-
schappelijk onderzoek, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 januari 2005, houdende wijziging 
van een aantal bepalingen in de TNO-wet in verband met deregulering en modernisering en ter 
doorvoering van een aantal technische wijzigingen alsmede wijziging van de Wet op de Neder-
landse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met het tijdstip van vaststelling 
van het wetenschapsbudget en het herstel van een beroepsmogelijkheid (Stb. 2005, 47), in werking 
getreden op 1 mei 2005 (zie NWO-website).
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organisatie zich mede zou gaan richten op meer toegepast onderzoek en zou 
streven naar slagvaardigheid. Zo kwam in 1991 de Technologiestichting STW bij 
NWO2, en heeft in 1998 een grootscheepse reorganisatie plaatsgevonden, waarbij 
een groot aantal stichtingen dat binnen de verschillende wetenschapsgebieden 
als derde bestuurslaag opereerde, werd opgeheven. Die opheffing heeft gevolgen 
gehad voor bezwaar en beroep. Binnen de werkgemeenschappen van deze stich-
tingen vond namelijk – buiten NWO om – een eerste selectie plaats van onder-
zoeksvoorstellen. Alleen de beste voorstellen werden toegelaten tot indiening bij 
NWO. Dit maakte de aanvraagdruk bij NWO minder groot.

2.3 De inrichting van de organisatie

Aan de wettelijke opdracht3 om de eigen organisatie in te richten, heeft het Alge-
meen Bestuur gevolg gegeven door opstelling van het Reglement4. Dit Reglement, 
waaraan de Minister zijn goedkeuring verleend heeft, kan worden gekenschetst 
als een algemeen verbindend voorschrift, en onderscheidt tussen verschillende 
typen bestuursorganen, te weten:
a. de (8) gebiedsbesturen van de aangewezen wetenschapsgebieden;
b. (3) tijdelijke regieorganen;
c. de (Technologiestichting) STW, en
d. onderzoeksorganisaties met een subsidie verdelende of een onderzoekstaak.

WOTRO en NCF zijn de twee onderzoeksorganisaties met een subsidie verdelende 
taak, die om die reden op één lijn gesteld worden met de NWO-gebiedsbesturen. 
De overige onderzoeksorganisaties zijn beheerinstituten5. De beheerinstituten 
ontvangen een NWO-basissubsidie van circa 26% van hun (door het Algemeen 
Bestuur van NWO goedgekeurde) begroting. Hun begroting en financiële jaar-
stukken behoeven de goedkeuring van het Algemeen Bestuur. De tijdelijke regie-
organen zijn opgericht ingevolge een politiek besluit en op basis van met NWO 
gesloten ministeriële convenanten ingericht, waarbij aan deze regieorganen een 
afzonderlijk budget is toegekend. Binnen de NWO-organisatie zijn de regieor-
ganen ingebed op het niveau van de gebiedsbesturen. Het Algemeen Bestuur 
draagt de financiële eindverantwoordelijkheid voor deze tijdelijke regieorganen. 

2 Zie onder 2.3.
3 Zie artikel 3 van de NWO-instellingswet.
4 Zie ‘Gewijzigd Reglement NWO 2002’, zoals laatstelijk gewijzigd d.d. 21 mei 2003 en goedgekeurd 

door de Minister van OCW d.d. 12 augustus 2003 (zie NWO-website).
5 Zie de 3e kolom van Tabel 2.1.
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WOTRO, NCF, en de tijdelijke regieorganen nemen hun subsidiebesluiten in 
mandaat van het Algemeen Bestuur.

De gebiedsbesturen daarentegen hebben een eigen wettelijke bevoegdheid6 
om de beschikbare subsidiemiddelen binnen hun gebied te verdelen, zij het met 
inachtneming van de door het Algemeen Bestuur gegeven (algemene) richtlijnen. 
Dit impliceert dat de gebiedsbesturen op hun beurt ook zelfstandige bestuursor-
ganen zijn. Daarmee kan NWO bestuursrechtelijk gezien worden als een samen-
gesteld zbo. 

De gebiedsbesturen bezitten geen rechtspersoonlijkheid. De NWO onder-
zoeksorganisaties bezitten privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid (stichting-
vorm), behalve het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (NGI).

De (Technologie Stichting de) STW is in 1981 opgericht met als doelstelling 
ervoor te zorgen dat de revenuen van intellectuele eigendomsrechten gegenereerd 
met toegepast universitair onderzoek, terugvloeien naar de universiteiten. Omdat 
van oudsher technisch onderzoek meer toepassing gericht is, opereert de STW 
vanaf haar start op het gebied van de technische wetenschappen, in samenspraak 
met de betrokken industrieën. Dit leidde er in 1991 toe dat de STW het man-
daat kreeg om op te treden als bestuursorgaan van het NWO-gebied Technische 
Wetenschap (TW). De STW wordt deels door het Ministerie van Economische 
Zaken (40%) en deels door NWO (60%) gesubsidieerd.

tabel 2.1 Organigram van de NWO-organisatie

Algemeen Bestuur, directie en bureau

wetenschapsgebieden tijdelijke aansturingsorganen instituten

Aard- en Levenswetenschappen (ALW) 

Chemische Wetenschappen (CW)

Advanced Chemical Technologies for 

Sustainability (ACTS)

ASTRON

Exacte Wetenschappen (EW) Nationaal Regieorgaan Netherlands Genomics Initiative (NGI) CWI 

Geesteswetenschappen (GW) ICT- Onderzoek en -innovatie (ICT-regie) FOM met 

– AMOLF

– Rijnhuizen

– SAF/NIKHEF

Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) ING

Medische Wetenschappen (Via ZonMw, waarin NWO 

met het ministerie van VWS samenwerkt)

NIOZ

Natuurkunde (N) NSCR

Technische Wetenschappen (TW) (Via STW, waarin 

NWO met het ministerie van EZ samenwerkt)

SRON

Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF)

Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de 

Tropen en Ontwikkelingslanden (WOTRO)

6 Zie artikel 9, lid 2, van de NWO-instellingswet.
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2.4 De doelstelling en taak van NWO

NWO heeft krachtens haar instellingswet met name tot taak het bevorderen 
van de kwaliteit van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en het initië-
ren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in dat onderzoek. Zij voert haar 
taak in het bijzonder uit door het toewijzen van subsidies en richt zich daar-
bij in hoofdzaak op het universitaire onderzoek. Hiertoe worden NWO via de 
begroting van OCW, middelen ter beschikking gesteld die in het kader van het 
WHO7-bekostigingssysteem de zogenaamde tweede geldstroom vormen (hierna: 
de NWO-onderzoekmiddelen)8. Grofweg een kwart van deze middelen gaat naar 
de NWO-onderzoeksinstellingen in de vorm van een basis-exploitatiesubsidie. 
De rest gaat naar wetenschappelijk onderzoek, dat competitief geselecteerd wordt 
via de NWO-beoordelingsprocedures en als zodanig tot het beste (Nederlandse) 
onderzoek behoort. Dit impliceert dat NWO via de tweede geldstroom sturing 
geeft aan dit onderzoek. In haar (sedert 2005) vierjaarlijkse strategienota9 geeft 
NWO aan hoe zij die sturing denkt te verwezenlijken.

Gezien het feit dat verdeling van onderzoekmiddelen binnen het weten-
schappelijke veld tot de primaire doelstelling van NWO behoort, staat het proces 
volgens welke die middelen verdeeld worden (hierna: primair proces) centraal 
binnen NWO. De NWO-bestuursorganen voeren deze middelenverdeling uit met 
behulp van door hen ingestelde beoordelingscommissies en secretariële onder-
steuning van de gebiedsbureaus met aan het hoofd een directeur. Deze directeur 
is enerzijds verantwoording verschuldigd aan de Algemeen Directeur van NWO 
en fungeert anderzijds als secretaris van het gebiedsbestuur. Elk gebiedsbestuur 
stelt een jaarlijkse begroting op en ontvangt, na goedkeuring van die begroting 
door het Algemeen Bestuur, een jaarlijks subsidiebudget. Daaraan voorafgaand 
stelt het Algemeen Bestuur de jaarlijkse begroting op welke de verdeling van de 
onderzoekmiddelen over de verschillende onderzoeksgebieden weergeeft. Deze 
laatste begroting behoeft de goedkeuring van de Minister van OCW.

7 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), hierna WHW.
8 De eerste geldstroommiddelen bestaat uit de subsidie die de universiteiten krachtens de WHW 

krijgen ter dekking van hun basisexploitatie.
9 Voor de jaren 1996 t/m 2001: ‘Kennis Verrijkt’; 2002 t/m 2006: ‘Thema’s met Talent’; 2007 t/m 

2010: ‘Wetenschap gewaardeerd!’.
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2.5 Het primaire proces

2.5.1 De inrichting van het primaire proces

De NWO-onderzoekmiddelen worden per subsidieronde in competitie verdeeld 
op basis van een tevoren vastgesteld budget. Het belangrijkste criterium dat NWO 
hanteert bij de verdeling van haar middelen is het criterium wetenschappelijke 
kwaliteit. Op dit criterium, dat binnen elk NWO-subsidieprogramma tot de selec-
tiecriteria behoort, worden zowel de past performance van de aanvrager(s) als de 
inhoud van het onderzoeksvoorstel beoordeeld. De wijze waarop met de selectie-
criteria wordt omgegaan, kan echter niet los gezien worden van de inrichting van 
het beoordelingsproces waaraan de binnen een beoordelingsronde ingediende 
aanvragen worden onderworpen. De bezwaar- en beroepsdossiers laten zien dat 
bijna elk NWO-subsidieprogramma zijn eigen beoordelingsprocedure kent. Al 
deze verschillende procedures zijn in principe evenwel onderworpen aan dezelfde 
algemene NWO-subsidieregelgeving10, die met name verplicht tot inschakeling 
van referenten, en tot scheiding tussen de inhoudelijke oordeelsvorming en het 
nemen van het subsidiebesluit. Daarnaast dienen alle NWO-beoordelingsproce-
dures te voldoen aan de randvoorwaarde dat de NWO-bureaukosten niet meer dan 
6% bedragen. Dat maakt dat deze procedures grosso modo eenzelfde, hieronder 
weergegeven, fasering laten zien. De in principe verplichte fasen zijn voorzien 
van een sterretje. Of de overige fasen kunnen worden overgeslagen, is afhanke-
lijk van de te verwachten aanvraagdruk en de procedureregels opgenomen in de 
betreffende programma brochure11.
Fase 1 Vooraanmelding conform artikel 2.5 van de Regeling subsidieverlening 

NWO, inhoudende een verkorte aanvraag met als uitkomst een positief 
of negatief advies. Alleen na vooraanmelding kan een volledige aan-
vraag worden ingediend.

Fase 2* Indiening volledige aanvragen voor de gegeven indieningsdeadline.
Fase 3* Toetsing ontvankelijkheid en ontvangstbevestiging.
Fase 4 Een 1e selectie (hierna: ‘voorselectie’12, afhankelijk van het aantal inge-

diende aanvragen in relatie tot het beschikbare budget) waarbij de kans-
loze aanvragen na het verplicht bieden van de gelegenheid tot weer-
woord, zonder inschakeling van referenten, worden afgewezen.

10 De Regeling subsidieverlening NWO, zijnde een algemeen verbindend voorschrift, dat verder 
besproken wordt onder 2.7 (Toepasselijk juridisch kader).

11 Zie voor de juridische kwalificatie van NWO-(subsidie)brochures onder 2.7 (Toepasselijk juridisch 
kader).

12 Conform artikel 2.6, 2e alinea, Regeling subsidieverlening NWO.
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Fase 5* Inschakeling van de nodige referenten13 door de programmasecretaris.
Fase 6* Toezending van de referentenrapporten aan de aanvrager ter voldoe-

ning aan de verplichting om de aanvrager in de gelegenheid te stellen 
tot het geven van een weerwoord.

Fase 7* Ontvangst weerwoord van de aanvrager.
Fase 8 Eventueel opstelling van een preadvies door een of meerdere leden van 

de beoordelingscommissie ter voorbereiding van de commissievergade-
ring ofwel opstelling van een eerste prioriteringslijst door de program-
masecretaris aan de hand van de (schriftelijke) individuele oordelen van 
alle/een selectie van commissieleden over de aanvragen.

Fase 9* Beoordeling van de voorliggende aanvragen binnen de beoordelings-
commissie, in discussie. Hier moeten de inhoudelijke argumenten 
voor afwijzing op tafel komen en/of voor verdere selectie (zie fase 10). 
Tegelijkertijd leveren de absolute oordelen14 betreffende elk voorstel te-
zamen een voorlopige prioriteringslijst op van de aanvragen.

Fase 10 In geval de selectieprocedure nog niet is afgerond, volgt een (tussen)be-
slissing welke aanvragen dóór mogen naar de vervolgprocedure (door-
gaans een interview).

Fase 11 Beoordeling van het afgenomen interview, waarna de (absolute) eind-
oordelen aangaande de nog in de race zijnde voorstellen tot stand ko-
men.

Fase 12* Definitieve prioritering van de voorliggende aanvragen.
Fase 13* Overlegging van het prioriteringsadvies aan het besluitnemend be-

stuursorgaan15.
Fase 14* Besluit over de toe- en afwijzing van de ingediende aanvragen.
Fase 15* Opstelling, ondertekening, en toezending van de besluiten aan de aan-

vragers.

2.5.2 De aanvrager

Artikel 2.1 van de Regeling subsidieverlening NWO bepaalt dat het doen van sub-
sidieaanvragen open staat voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten16, 

13 Conform artikel 2.6, 1e alinea, Regeling subsidieverlening NWO.
14 Het absolute oordeel dat een beoordelingscommissie geeft over een afzonderlijk voorstel bevat 

relatieve elementen. Dit oordeel komt namelijk mede tot stand door vergelijking van het totale 
referentenoordeel betreffende dat voorstel met de totale referentenoordelen betreffende de overige 
voorstellen.

15 In geval van mandatering van de besluitneming door het bestuursorgaan aan een programmacom-
missie (mits niet tevens beoordelingscommissie) of een beleidsadviescommissie kan de geman-
dateerde commissie het besluit nemen.

16 Zie zaak 99/013 met Rb. ’s-Hertogenbosch, rolnr. AWB 99/5534 BELEI (zie onder 9.10).
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NWO/en KNAW-instituten en het Nederlands Kanker Instituut. Medewerkers 
van andere onderzoeksinstellingen kunnen doorgaans slechts, onder bepaalde 
voorwaarden, aanvragen indienen via een universiteit. Het ZonMw-Reglement 
bepaalt dat alleen rechtspersonen een subsidieaanvraag kunnen indienen.

2.5.3 Het peer review systeem

Het peer review systeem werkt met onafhankelijke deskundigen – de referenten – 
uit het vakgebied waarop het subsidie voorstel van een aanvrager betrekking heeft. 
De referentenkeuze wordt uitgevoerd door de betrokken programmasecretaris 
(en niet door de beoordelingscommissie). Daarmee bekleedt een programmase-
cretaris een sleutelpositie binnen het beoordelingsproces onder de verantwoorde-
lijkheid van de gebiedsdirecteur. Gezien het belang van de referentenkeuze geeft 
de Regeling subsidieverlening NWO17 de volgende restrictieve opsomming van 
mogelijkheden waarin afgeweken kan worden van het peer review systeem:
– bij subsidieaanvragen van geringe omvang18 (vervangingssubsidies, publicatie-

bijdragen);
– in geval slechts één referent beschikbaar blijkt binnen het tijdplan van de pro-

cedure ondanks het uitnodigen van meerdere referenten, mits hiervoor com-
pensatie wordt geboden (doorgaans een preadvies van een lid van de beoorde-
lingscommissie);

– in geval het aantal ingediende aanvragen groter is dan vier maal het maximum 
aantal te honoreren aanvragen. Dan kan besloten worden tot een voorselectie 
waarbij de kansloos geoordeelde aanvragen zonder inschakeling van referen-
ten worden afgewezen.

Nu de inschakeling van referenten als van NWO onafhankelijke experts in het 
kader van het NWO-beoordelingsproces verplicht gesteld is bij de Regeling subsi-
dieverlening NWO en deze regeling een algemeen verbindend voorschrift vormt, 
is sprake van “krachtens wettelijk voorschrift met advisering belaste personen die 
niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van NWO”. Daarmee voldoen 
referenten aan de definitie van ‘Adviseur’ als bedoeld onder artikel 3:5 Awb19 . 
Toch kan men er, gezien het soort advies dat de referenten geven, over twijfelen 
of afdeling 3.3. van de Awb, met de artikelen 3:5 tot en met 3:9a, geschreven is 
voor dit type adviseurs. De referenten geven namelijk slechts een beperkt advies 

17 Zie artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO.
18 Zie artikel 2.10 van de Regeling subsidieverlening NWO.
19 Zie voor de daaruit voortvloeiende consequenties onder 3.7 (De Awb en de inschakeling van 

 ad  viseurs).
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– een soort tussenadvies –, dat niet direct gebruikt wordt door een bestuursor-
gaan, maar dat, tezamen met een (doorgaans) aanzienlijk aantal andere refe-
rentenadviezen, wordt gebruikt als basis voor het vergelijkend oordeel van een 
NWO-beoordelingscommissie. Hierbij heeft het referentenadvies betrekking op 
één aanvraag, terwijl de betrokken beoordelingscommissie eerst een oordeel geeft 
per onderzoeksvoorstel aan de hand van de op dat voorstel betrekking hebbende 
referentenraporten, en vervolgens een vergelijkend oordeel geeft betreffende alle 
in de beoordelingsronde ingediende voorstellen. Dat vergelijkend oordeel wordt 
dan in de vorm van een advies aangeboden aan het betrokken bestuursorgaan. 
De  namen van de referenten geeft NWO in ieder geval niet vrij, en de inhoud van 
die adviezen zo min mogelijk, uit vrees dat de auteur van de adviezen daaruit valt 
af te leiden. Wanneer om de referentenadviezen wordt verzocht in het kader van 
het primaire proces, wordt zo’n verzoek standaard geweigerd met een beroep op 
artikel 10, tweede lid, onder e (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en 
g (het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling), van de Wob. Wordt 
om deze stukken verzocht in het kader van een bezwaar- of (administratieve) 
beroepsprocedure, dan kan NWO zich – waar dit in de rede ligt – beroepen op 
‘geheimhouding om gewichtige redenen’ als bedoeld in de artikelen 7:4, zesde 
lid, en 7:18, zesde lid, van de Awb, afhankelijk of sprake is van een bezwaar- dan 
wel een beroepsprocedure. Hierbij speelt een rol dat NWO de referenten geheim-
houding van hun identiteit heeft toegezegd bij hun inschakeling.

2.5.4 Programma- en beoordelingscommissies

In deze studie wordt met een beoordelingscommissie steeds bedoeld een com-
missie die door een NWO-bestuursorgaan belast is met het uitvoeren van de 
subsidiebeoordelingsprocedure en dit bestuursorgaan derhalve adviseert over 
de inhoudelijke kwaliteit en prioritering van de subsidieaanvragen binnen een 
ronde. Daarnaast kan het bestuursorgaan voor het optimaal verwezenlijken van 
de programmadoelstellingen en het nemen van de subsidiebesluiten een pro-
grammacommissie instellen, indien het gebiedsorgaan deze taken niet zelf wil 
uitvoeren. Artikel 2.7 van de Regeling subsidieverlening verbiedt echter dat het 
gremium dat de subsidiebesluiten neemt, tevens de beoordelingsprocedure uit-
voert. Gezien het onderwerp van deze dissertatie zal hieronder vooral gefocust 
worden op de taak en werkwijze van de beoordelingscommissie.

Beide commissies zijn samengesteld uit wetenschappers. Ook vormen beide 
commissies, op grond van artikel 1 van het NWO-Reglement, een NWO-orgaan, 
opererend onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dat de commis-
sie heeft ingesteld. Dit blijkt met name uit het feit dat de verantwoordelijkheid 
van de referentenkeuze bij het betrokken gebied ligt, ook al doen de leden van 
een beoordelingscommissie vaak wel suggesties met betrekking tot de te kiezen 
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referenten. De commissieleden krijgen de namen van de ingeschakelde refe-
renten echter niet te zien. Een beoordelingscommissie krijgt bij haar instelling 
de opdracht mee in naam van het bestuursorgaan een door het bestuursorgaan 
ontworpen programma met bijbehorende beoordelingsprocedure uit te voeren. 
Het bestuursorgaan verwacht dan ook van een beoordelingscommissie dat deze 
de tevoren gegeven ‘spelregels’ voor de beoordelingsprocedure waarbij zij betrok-
ken is, aanvult, indien daaraan behoefte blijkt te bestaan gaandeweg de proce-
dure. Een en ander wijst erop dat de relatie tussen een NWO-bestuursorgaan 
en ‘haar’ beoordelingscommissie een andere is dan waarop afdeling 3.3 van de 
Awb betrekking heeft. In dit verband kan ook nog gewezen worden op artikel 
3:6, tweede lid, van de Awb. Dit artikel bepaalt dat, wanneer het advies niet tijdig 
wordt uitgebracht, het bestuursorgaan toch kan overgaan tot het nemen van een 
besluit. Artikel 2.7 van de Regeling subsidieverlening NWO20 schrijft daarente-
gen dwingend voor dat het bestuursorgaan besluit aan de hand van het advies 
van een beoordelingscommissie. Programmacommissies zetten doorgaans een 
programma op aan de hand van de beleidscriteria die zij daartoe bij hun opdracht 
van het desbetreffende NWO-bestuursorgaan hebben meegekregen. Waar zij 
daartoe gemandateerd zijn, nemen zij tevens de subsidiebesluiten. Daarmee vol-
doen naar mijn mening noch programma- noch beoordelingscommissies aan de 
definitie van ‘Adviseur’ van artikel 3:5 Awb. Dat een beoordelingscommissie op 
eigen gezag tot haar advies komt, doet hieraan mijns inziens niet af.

De leden van een beoordelingscommissie worden in de eerste plaats geselec-
teerd op grond van hun onderzoekservaring, bij voorkeur op het gebied dat het 
programma bestrijkt. Hun vakinhoudelijke expertise komt dus niet op de eerste 
plaats. Deze expertise dient te worden ingebracht door de referenten. In geval van 
een gebiedsbreed programma zoals de Open Competitie wordt gestreefd naar een 
evenwichtige gebiedsbrede samenstelling. Tevens wordt gelet op een evenwich-
tige universitaire spreiding binnen de commissie en de genderspreiding.

Een beoordelingscommissie heeft tot taak de verschillende aanvragen met 
bijbehorende referentenrapporten en weerwoord, onderling te vergelijken. Dit in 
tegenstelling tot de referenten, die maar één voorstel te zien krijgen. Daarom 
kan het referentenoordeel niet garant staan voor honorering, zelfs niet wanneer 
vijf excellente referentenrapporten voorliggen21. Hoogstens is een positief referen-
tenoordeel een sine qua non voor honorering. Het (vergelijkend) oordeel van de 
betrokken beoordelingscommissie geeft dan ook, mits sprake is van een subsi-
diaal beoordeeld voorstel, steeds de doorslag voor de uitkomst van de procedure.

20 De Regeling subsidieverlening NWO is een algemeen verbindend voorschrift.
21 Zie uitspraak Afdeling Bestuursrecht 200504394/1/H2, 15.03.2006, besproken onder 9.10.
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Voor zover een beoordelingscommissie geen protocol heeft meegekregen bij haar 
instelling, bepaalt een beoordelingscommissie, met inachtneming van de proce-
dureregels van hogere orde en voor zover zij daaraan behoefte heeft, haar eigen 
werkwijze alvorens aan de beoordeling van de voorliggende aanvragen te begin-
nen. Hierbij kan gedacht worden aan:
– het opstellen van een standaard-formulier te gebruiken door de referenten bij 

de opstelling van hun rapport teneinde de vergelijking van alle referentenoor-
delen werkbaar te houden;

– het op een bepaalde wijze verdelen van de binnengekomen aanvragen over de 
commissieleden met de bedoeling dat zij een individueel, schriftelijk oordeel 
geven over het aan hen toegewezen deel van de aanvragen ter voorbereiding 
van de meningsvormende commissievergadering, en/of 

– bepalen welk commissielid ten aanzien van welke aanvra(a)g(en) een preadvies  
uitbrengt, eveneens ter voorbereiding van de commissievergadering. (Dit pre-
advies dient niet verward te worden met een preadvies ter compensatie van 
een tekort aan referentenrapporten.)

2.5.5 Het besluitnemend bestuursorgaan

Het besluitnemend bestuursorgaan dient te beslissen aan de hand van het priori-
teringsadvies van de beoordelingscommissie22, alsook de rechtmatigheid en zorg-
vuldigheid van de uitgevoerde beoordelingsprocedure, te controleren op grond 
van artikel 3:2 Awb23. Indien dit orgaan aanleiding vindt voor de conclusie dat 
geen sprake is van een correct uitgevoerde procedure, zal zij dit moeten terugkop-
pelen naar de beoordelingscommissie en de besluitvorming tussentijds moeten 
opschorten.

2.6 De bezwaar- en beroepsprocedure

2.6.1 De inrichting van de bezwaar- en beroepsprocedure

De inrichting van de bezwaar- en beroepsprocedure (ook wel de bestuurlijke voor-
procedure genoemd) wordt grotendeels bepaald door de hoofdstukken 6 en 7 uit 
de Awb, het besluit van het Algemeen Bestuur tot instelling van de Commissie 

22 Zie artikel 2.7 van de Regeling subsidieverlening NWO.
23 Dit artikel wordt nader besproken onder 2.7.2b (Primair proces: Zorgvuldigheid en belangenafwe-

ging bij de besluitvorming), en onder 3.3.7b (De bewijslastverdeling in het kader van de juridische 
voorprocedure).
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Beroep- en Bezwaarschriften NWO (hierna: Commissie B&B)24, en de bezwaar-/
beroepspraktijk die in Hoofdstuk 9 uitgebreid aan de orde zal komen. De proce-
duregang is als volgt:
Fase 1 De bezwaar-/beroepsclausule: Onder subsidiebesluiten staat25, ten be-

hoeve van de potentiële bezwaarden, een bezwaar-/beroepsclausule.
Fase 2 Ontvangstbevestiging: Het bezwaar-/beroepsschrift wordt bij NWO in-

geschreven op naam van het secretariaat van de Commissie B&B. In 
principe krijgt de bezwaarde binnen één week een ontvangstbevesti-
ging. Waar van toepassing, worden aanvullende gegevens opgevraagd 
alvorens over de ontvankelijkheid van het bezwaar-/beroepschrift te be-
slissen.

Fase 3 Vaststelling datum hoorzitting: Een complicatie kan hier zijn dat de be-
handelend ambtenaar nog in overleg is met de bezwaarde(n) over hoe 
het primaire besluit moet worden gezien, teneinde intrekking van dit 
besluit te bewerkstelligen.

Fase 4 Uitnodiging hoorzitting: Bezwaarden en/of hun gemachtigde alsook 
eventueel andere direct belanghebbenden (hierna tezamen: de be-
zwaarde) ontvangen vervolgens een uitnodiging voor de hoorzitting. 
Het Secretariaat houdt hierbij in principe een minimum-termijn aan 
van drie weken tussen datum van uitnodiging voor de zitting en de zit-
tingsdatum. Verhindering van een bezwaarde om ter zitting te verschij-
nen komt in principe voor eigen rekening. Het plannen van hoorzittin-
gen zou anders praktisch onmogelijk worden. Een bezwaarde kan altijd 
een (schriftelijk) gevolmachtigde sturen.

Fase 5 Toezending bezwaardossier: De bezwaarde ontvangt, evenals de Com-
missie BBS, uiterlijk één week voor de zitting het complete bezwaar-
dossier26. Het BBS-secretariaat is verantwoordelijk voor de samenstel-
ling van het bezwaardossier, dat standaard een verweerschrift van het 
betrokken bestuursorgaan bevat in reactie op het ontvangen bezwaar-
schrift. Het is de bedoeling dat een bezwaarde tijdens de zitting vooral 
op dit verweerschrift ingaat.

Fase 6 De hoorzitting: voor de zitting met partijen wordt dertig minuten ge-
reserveerd. De zitting is op grond van artikel 10.1 van het NWO-regle-
ment27 en op grond van artikel 4 van het (instellings)Besluit ‘Comissie 

24 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Algemeen Bestuur van 29 augustus 2001.
25 Conform artikel 3:45 Awb.
26 De Awb eist slechts dat het bezwaardossier gedurende 1 week voorafgaand aan de zitting ter inzage 

ligt bij NWO.
27 Zie ook onder 3.4.3, derde alinea (De in administratief beroep toepasselijke regels in afwijking van 

de bezwarenprocedure).
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Beroep- en Bezwaarschriften NWO’ niet openbaar. De samenstelling 
van de Commissie BBS (die uit 12 à 15 leden bestaat, waarvan er nor-
maliter drie tegelijkertijd in de Commissie zitting hebben) wordt vooraf 
niet vrij gegeven om te voorkomen dat commissieleden tevoren worden 
benaderd met vragen over het dossier, hetgeen hun onpartijdigheid in 
de weg zou kunnen staan.

Fase 7 De verdere afhandeling: De Secretaris van de Commissie stelt het con-
cept van verslag en advies op, die vervolgens door de drie betrokken 
commissieleden worden vastgesteld. Aan de hand van het vastgestelde 
advies en verslag neemt het Algemeen Bestuur zijn beslissing. Bij ver-
nietiging van het primaire besluit zal, ondanks het feit dat de Afdeling 
Bestuursrechtspraak zich verzet tegen splitsing van de besluitvorming 
in bezwaar/beroep28, doorgaans moeten worden teruggekoppeld naar 
de betrokken beoordelingscommissie, omdat het primaire besluit een 
vergelijkend oordeel betreft, hetgeen vertragend werkt op de besluitvor-
ming in bezwaar/beroep.

2.6.2 De bezwaarde en het begrip belanghebbende

Bij ZonMw kunnen alleen rechtspersonen een subsidieaanvraag indienen. Dit 
heeft tot gevolg29, dat alleen rechtspersonen (op het gebied van de zorg) hier 
in bezwaar kunnen komen. Onderzoekers in de medische/zorgsector kunnen 
daarom in bezwaar slechts optreden als gemachtigde van hun werkgever, en 
dienen als zodanig te beschikken over zowel een machtiging om in bezwaar te 
gaan als een machtiging om als procespartij op te mogen treden30.

Dat bij NWO de universitaire onderzoekers31 indienen en bij voorkeur aan hen 
de subsidie wordt toegekend, heeft tot gevolg dat deze onderzoekers als direct 
belanghebbende32 bij een subsidiebesluit bij NWO in bezwaar/beroep kunnen 
komen. M.i. is daarnaast ook de betrokken universiteit direct belanghebbende. 
Volgens de jurisprudentie33 is van een direct eigen belang sprake, indien het gaan 
om een eigen belang dat objectief bepaalbaar is en actueel, individualiseerbaar, 
en rechtstreeks betrokken bij het bestreden besluit. Daaraan lijkt voldaan, omdat 

28 ABRvS 28 augustus 2002, JB 2002, 302, p. 1196.
29 Zie H.J. Simon, ‘Handleiding Awb-praktijk. Wetsgeschiedenis’, Den Haag: Sdu Juridische & Fiscale 

Uitgeverij 1995, p. 15-19.
30 Zie uitspraak Afdeling bestuursrecht 200409980/1, 28.10.2004.
31 Alsmede de KNAW- en NWO-instituten, en het Nederlands Kanker Instituut.
32 Zie artikel 1:2, eerste lid, van de Awb.
33 CRB 14 juni 2006, nrs. 04/4370 WW + 04/4594 WW m.nt. Lanting, en CBB 16 november 2006, nr. 

AWB 06/260 m.no. Sewandono.

Valk binnen_14.indd   26 28-5-2008   11:29:03



27

2 NWO in profiel

het al dan niet honoreren van een subsidieaanvraag van een universitaire onder-
zoeker rechtstreeks de financiële positie van de betrokken universiteit, respec-
tievelijk de betrokken universitaire faculteit, beïnvloedt. Tevens is geen sprake 
van een afgeleid belang, nu het doen van wetenschappelijk onderzoek aan de 
universiteiten is opgedragen bij wet34. Overigens zijn de Colleges van Bestuur van 
de Openbare Universiteiten, respectievelijk de Decanen van de betrokken facultei-
ten, tevens een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, tweede lid, van de Awb. 
Dit tweede lid stelt namelijk veilig dat aan een bestuursorgaan dat ambtshalve 
belangen heeft te behartigen welke bij een besluit van een ander bestuursorgaan 
zijn betrokken, dezelfde rechten toekomen als aan de ‘belanghebbende’ bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel.

2.6.3 De Commissie Beroep- en Bezwaarschriften (B&B)

Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen zijn besluitvorming in bezwaar/
beroep te doen voorbereiden door een externe commissie. Deze Commissie is 
ingesteld op grond van artikel 9.1 van het NWO-reglement. Dit is van belang, 
omdat het horen door een externe commissie op grond van artikel 7:19 Awb alleen 
mogelijk is in beroepszaken indien die commissie bij of krachtens de wet is inge-
steld35. Voor wat betreft de af te handelen bezwaarzaken geldt de Commissie B&B 
als een externe adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Awb. Daarmee 
heeft de Commissie B&B een tweeslachtig karakter36. 

De taakstelling van deze Commissie37 luidt: “De commissie adviseert het alge-
meen bestuur op diens verzoek over beslissingen op beroep en bezwaar”, Het gebruik 
van de woorden ‘op diens verzoek’ duidt er mijns inziens op dat het Algemeen 
Bestuur deze Commissie kan ontbinden, indien deze buiten het door het Alge-
meen Bestuur gegeven beleidskader zou treden. Dat neemt niet weg dat de Com-
missie B&B haar adviezen aan het Algemeen Bestuur uitbrengt onafhankelijk 
van dit bestuur. Jaarlijks heeft het Algemeen Bestuur een gesprek over de in 
de voorafgaande periode afgehandelde zaken. Het Algemeen Bestuur vindt het 
belangrijk dat de advisering van de Commissie consistent is, en dat dit bestuur 
– in de regel – conform die advisering kan beslissen. Al met al ga ik er vanuit dat 
de Commissie B&B voldoende zelfstandigheid bezit om beschouwd te kunnen 
worden als een ‘Adviseur’ als bedoeld in hoofdstuk 3.3 van de Awb. 

34 Zie artikel 1.3, eerste lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek.
35 H.J. Simon 1995, p. 216.
36 Zie verder voor het karakter van de Commissie B&B onder 3.7.2c (Statuut en bevoegdheden van de 

bezwaaradviescommissie) en onder 3.7.2d (De hooradviescommissie in administratief beroep).
37 Zie het instellingsbesluit van de ‘Commissie beroep en bezwaarschriften NWO’, zoals dat geldt 

met ingang van 29 augustus 2001.
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De Commissie B&B bestaat uit maximaal 12 leden en wordt ondersteund door 
een secretariaat, waarin wordt voorzien door de algemeen directeur van NWO. 
Het gebruik is dat deze commissie wordt voorgezeten door een deskundige op 
het gebied van het bestuursrecht. Het Algemeen Bestuur heeft bij het instellings-
besluit van de Commissie B&B bepaald dat het horen niet openbaar is. Open-
baarheid van zittingen in beroepszaken is echter de wettelijke regel38. Wanneer 
een bezwaarde aangeeft er prijs op te stellen dat bijvoorbeeld een journalist de 
hoorzitting betreffende zijn/haar zaak bijwoont, zal het Algemeen Bestuur dus 
met gewichtige redenen moeten komen om van deze regel te kunnen wijken39. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft er geen bezwaar tegen indien een 
zaak enkel aan de voorzitter wordt voorgelegd40. Uit een oogpunt van een gelijke 
behandeling van bezwaarden zal m.i. daartoe slechts kunnen worden overgegaan 
met toestemming van bezwaarden, tenzij sprake is van bijzondere omstandig-
heden.

2.6.4 Het door het AB/ZonMw-bestuur te nemen besluit en zijn gevolgen

Indien het beroep-/bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, zal dit leiden tot ver-
nietiging (in beroep) of herroeping (bezwaar en beroep) van het bestreden besluit, 
al dan niet met instandhouding van de gevolgen van het primaire besluit. In geval 
van vernietiging wordt terugverwezen naar het bestuursorgaan dat het besluit 
in primo heeft genomen teneinde een nieuw besluit te nemen, zoals gezegd in 
afwijking van de jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak, omdat de 
inhoudelijke deskundigheid zich onder dit bestuursorgaan bevindt41.

2.7 Toepasselijk juridische kader

2.7.1 Inleiding met overzicht toepasselijke regelgeving

Artikel 1.2 van het NWO-Reglement bepaalt: “De organisatie bestaat uit het Alge-
meen Bestuur, de gebiedsbesturen, aansturingsorganen voor bepaalde tijd, de onder-
zoeksorganisaties, de Technologiestichting STW, de adviesraden, de commissies en 
de algemeen directeur.”. Het Algemeen Bestuur, de gebiedsbesturen, de aanstu-
ringsorganen voor bepaalde tijd, de adviesraden, de commissies en de algemeen 

38 Artikel 7:19, lid 3, Awb.
39 L.J.A. Damen e.a. 2006, p. 189-190.
40 ABRvS 11 september 2002, LJN AE7453.
41 ABvS 28 augustus 2002, JB 2002, 302, p. 1196.

Vanaf hier inlas 10 + 11
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directeur voldoen aan de definitie van artikel 1:1, onder a, van de Awb en zijn 
daarmee een zogenaamd a-orgaan, nu zij krachtens publiekrecht zijn ingesteld. 
De (Technologiestichting) STW en de meeste onderzoeksorganisaties hebben de 
(privaatrechtelijke) stichtingsvorm. Dat betekent dat de STW als mandataris van 
het Gebiedsbestuur voor de Technische Wetenschappen, en de NWO-stichtingen 
NCF en WOTRO, zijnde de twee onderzoeksorganisaties met een subsidiever-
lenende taak42, kunnen worden gekenschetst als ‘colleges met openbaar gezag 
bekleed’. Derhalve voldoen deze drie stichtingen aan de definitie van artikel 
1:1, onder b, van de Awb. Daarmee zijn de STW, NCF en WOTRO zogenaamde  
b-organen. Dat betekent dat de Awb van toepassing is op alle bovenvermelde 
NWO-organen (zie onder 2.7.2). Zo geldt voor de beoordelingscommissies die 
NWO inschakelt in het kader van haar primair proces, de geheimhoudingsplicht 
van artikel 2:5 van de Awb, terwijl alle NWO-subsidiebesluiten genomen dienen 
te worden met inachtneming van de algemene bepalingen uit de hoofdstukken 
3 en 4 van de Awb. Daarnaast gelden de ‘Regeling subsidieverlening NWO’ en 
de ‘Code Belangenverstrengeling’. Beide regelingen zijn algemeen verbindende 
voorschriften, die tot stand zijn gekomen krachtens de wettelijke bevoegdheid 
van NWO tot algemene regelgeving op het gebied van de haar opgedragen taak43 
(zie onder 2.7.3). Voor het overige heeft NWO beleidsvrijheid44. Van deze beleids-
vrijheid maakt NWO gebruik bij de inrichting van haar subsidieprogramma’s. 
Elk subsidieprogramma kent zodoende zijn eigen spelregels, die voorafgaand 
aan de uitvoering van een programma publiek worden gemaakt via de specifieke 
programmabrochure en/of een ‘Call for Proposals’. Ook aan deze laatste, per 
programma geldende ‘eigen’ regels is NWO gebonden. De verplichting tot het 
opstellen en tevoren bekend maken van de voor een specifiek programma gel-
dende ‘spelregels’ is neergelegd in artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening 
NWO. Daarmee zijn deze ‘spelregels’ eveneens te beschouwen als algemeen ver-
bindende voorschriften, zij het met een naar hun aard tot het desbetreffende sub-
sidieprogramma beperkte strekking. Het spreekt voor zich dat hierbij de lagere 
regelgeving niet strijdig mag zijn me de hogere regelgeving45.

42 Zie het onder 2.3 gegeven organigram van NWO. 
43 Artikel 9, tweede lid, van de NWO-Instellingswet bepaalt: “Een gebiedsbestuur is, met inacht-

neming van door het Algemeen Bestuur te geven richtlijnen, het instellingsplan, bedoeld in artikel 
18, eerste lid, en de door Onze Minister goedgekeurde begroting, belast met het toewijzen van mid-
delen ten behoeve van onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s.”.

44 ABRvS 19 mei 2004, nr. 200305743/1.
45 Wettelijke regels van formele aard (Awb) gaan voor wettelijke regels van materiële aard (NWO-

regelgeving), en algemene regels (Regeling subsidieverlening NWO) gaan voor specifieke regels 
(brochure-regels).
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De hierboven genoemde regelgeving vormt het juridisch kader waarbinnen NWO 
opereert bij de uitvoering van haar subsidieprocedures. Hierbij moet niet alleen 
gedacht worden aan de primaire subsidieprocedures, maar ook aan de binnen 
NWO uitgevoerde bezwaar- en beroepsprocedures. Over deze regelgeving gaat 
deze subparagraaf 2.7. De wijze waarop NWO uitvoering heeft gegeven aan de 
bepalingen die tezamen dat juridisch kader vormen, zal hieronder aan de hand 
van de in de gegeven regelgeving gevolgde systematiek worden geschetst. Daarbij 
worden alleen die bepalingen expliciet genoemd die een duidelijke functie hebben 
in de dagelijkse praktijk van de subsidieprocedures. Niet uit te sluiten valt, dat de 
onderzoeksbevindingen laten zien dat aan de in dit hoofdstuk expliciet vermelde 
artikelen nog artikelen moeten worden toegevoegd. Dat zal dan blijken uit de 
bespreking van het juridisch kader in de nabeschouwing van Deel III.

2.7.2 Toepasselijke regels uit de Awb

2.7.2a Algemeen
De toepasselijke Awb-bepalingen staan voor wat betreft het primair proces (zie 
onder 2.7.2b) in de hoofdstukken 3 en 4 van de Awb, en voor wat betreft bezwaar 
en beroep (zie onder 2.7.2c) in de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb. Een aantal 
artikelen uit hoofdstuk 3 zijn ook relevant voor bezwaar en beroep, met name: 
de artikelen uit afdeling 3.2 betreffende een zorgvuldige besluitvorming en 
belangenafweging, artikel 3:40 (bepalende dat een besluit niet in werking treedt 
voordat het is bekendgemaakt), en artikel 3:49 (bepalende dat bij een motivering 
volstaan kan worden met een verwijzing naar een aan het bestuursorgaan gege-
ven en tevens bekend gemaakt advies). Deze artikelen zullen niet opnieuw onder 
2.7.2c (betreffende bezwaar en beroep) aan de orde worden gesteld.

In het te beschrijven juridisch kader dient ook de bevoegdheidsverlening 
binnen de bestuurlijke organisatie aan de orde te komen, te meer nu hoofdstuk 
10 van de Awb op dit punt bepaalde eisen stelt. Aangezien deze bevoegdheidsver-
lening de basis vormt voor het juridisch handelen binnen NWO, wordt daarmee 
begonnen onder 2.7.2b en 2.7.2c. Het lijkt me niet nodig de centrale hoofdstuk-
ken 1 en 2 van de Awb in onderstaand juridisch kader mee te nemen, omdat 
de artikelen uit deze hoofdstukken slechts indirect (voor wat betreft de gegeven 
definities) of zijdeling (voor wat betreft het verkeer tussen burgers en bestuurs-
organen) voor onderhavig juridisch kader van belang zijn. Waar de onderzoeks-
bevindingen er aanleiding toe mochten geven om terug te komen op een artikel 
zoals dat hier besproken is in deze schets van het op NWO van toepassing zijnde 
juridisch kader, zal dat gebeuren op ad hoc basis waar dat artikel bij bespreking 
van die onderzoeksbevindingen aan de orde komt. De desbetreffende conclusies 
zullen dan vervolgens worden meegenomen in de samenvatting van de onder-
zoeksbevindingen betreffende het juridisch kader (zie hoofdstuk 13).
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2.7.2b Primair proces

Bestuurlijke organisatie en bevoegdheidsverlening
Bij artikel 9 van de NWO-Instellingswet hebben de Gebiedsbesturen de bevoegd-
heid verkregen om subsidiebesluiten te nemen. Eenzelfde bevoegdheid heeft de 
wetgever aan het Algemeen Bestuur gegeven, zij het veel implicieter, namelijk 
door bij artikel 4 van de NWO-Instellingswet te bepalen dat aan dit bestuur de 
bevoegdheid behoort tot regeling en bestuur van de eigen organisatie. Zodoende 
heeft het Algemeen Bestuur in haar Reglement (artikel 2.1.4) expliciet bepaalt 
dat zij ook zelf kan besluiten tot middelentoewijzing. Aldus beschikt de meerder-
heid van de NWO-bestuursorganen over de vereiste wettelijke grondslag46 om 
zelfstandig subsidiebesluiten te nemen. Waar dit niet het geval is (de tijdelijke 
regieorganen, NCF, WOTRO, de STW, een enkele NWO-commissie/stuurgroep 
met besluitvormende bevoegdheid) heeft het Algemeen Bestuur haar besluit 
bevoegdheid – voor zover nodig en in overeenstemming met hoofdstuk 10 van 
de Awb – gemandateerd aan de daarvoor in aanmerking komende bestuursorga-
nen.

De Hoofdstukken 3 en 4 van de Awb

– Algemeen
Elk NWO-subsidiebesluit wordt genomen op aanvraag, en vormt daarmee een bij-
zonder type besluit, te weten een ‘beschikking’. Titel 4.1 van hoofdstuk 4 gaat over 
‘Beschikkingen’, en is daarom bijzonder relevant voor de wijze waarop NWO tot 
haar subsidiebesluiten komt. Titel 4.2 gaat over ‘Subsidies’, maar regelt feitelijk de 
subsidierelatie tussen NWO en een subsidie-ontvanger. Daarom hebben slechts 
enkele bepalingen uit deze titel (directe) relevantie voor de fase voorafgaand aan 
subsidiëring. De derde en laatste titel van hoofdstuk 4, die over ‘Beleidsregels’ 
gaat, is wel weer in zijn geheel relevant voor de fase waarin beslist wordt over al 
dan niet subsidieverlening. Ook de artikelen van de afdeling 3.4 (Uniforme open-
bare voorbereidingsprocedure) zijn niet relevant voor NWO. Een en ander leidt tot 
het volgende overzicht van relevante artikelen voor het primair proces.

– Zorgvuldigheid en belangenafweging bij de besluitvorming (Awb, afdeling 3.2)
De bepalingen van deze afdeling zien toe op een zorgvuldige besluitvorming. 
Misbruik van bevoegdheden en willekeur worden expliciet verboden. Voor de 
dagelijkse praktijk van de NWO (subsidie)middelentoewijzing kan de verplichting 

46 Zie art. 10.15 Awb.
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tot een zorgvuldige voorbereiding van (subsidie)besluiten (art. 3.2) beschouwd 
worden als een algemene sleutelbepaling47.

– Advisering (Awb, afdeling 3.3)
In het kader van het NWO-primaire subsidiebeoordelingsproces dienen op 
grond van artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO per ingediend 
subsidievoorstel minstens twee referenten – zijnde onafhankelijke experts uit 
het vakgebied waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft – ingeschakeld te 
worden. Daarmee zijn deze onafhankelijke adviesurs bij algemeen verbindend 
voorschrift, met andere woorden ‘krachtens wettelijk voorschrift’, belast met het 
adviseren in zake door de NWO-bestuursorganen te nemen subsidiebesluiten. 
Dat betekent dat afdeling 3.3., in ieder geval formeel gezien, op de referenten 
die door NWO worden ingeschakeld, van toepassing is. In subparagraaf 2.5.3 is 
al aangegeven dat gezien het soort advies dat de referenten geven, namelijk een 
beperkt tussenadvies, ook valt te verdedigen dat afdeling 3.3 hier feitelijk niet van 
toepassing is. Mijn voorkeur gaat uit naar deze laatste optie. De NWO-beoordel
ings(advies)commissies zijn weliswaar organen van NWO ingevolge artikel 1.2 
van het NWO-Reglement en daarmee bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, 
aanhef en onder a, van de Awb, maar werken onder de eindverantwoordelijkheid 
van het bestuursorgaan dat deze commissies heeft ingesteld48. Dat betekent dat 
deze commissies niet beschouwd kunnen worden als een ‘Adviseur’ in de zin van 
afdeling 3.3 van de Awb.

– Bekendmaking en mededeling van besluiten (Awb, afdeling 3.6)
Als de belangrijkste, aan NWO opgelegde verplichtingen uit deze afdeling kunnen 
beschouwd worden, de verplichting tot:
– bekendmaking van besluiten door met name toezending aan de aanvrager (art. 

3:41), en
– vermelding van de bezwaar- of beroepsclausule (art. 3:45).

Voorafgaand aan de officiële besluitbrief wordt soms een emailbericht met de uit-
komst van de subsidieronde toegezonden (zonder bezwaar-/beroepsclausule) aan 
de subsidiekandidaten uit de ronde. Dat kan verwarring opleveren bij de bepaling 
van de bezwaar-/beroepstermijn. Feitelijk begint de bezwaar-/beroepstermijn 
immers (al) te lopen op de dag nadat bedoeld emailbericht is uitgegaan.

47 Zie verder onder 3.3.7b (De bewijslastverdeling in het kader van de juridische voorprocedure).
48 Zie verder onder 2.5.4.

Valk binnen_14.indd   32 28-5-2008   11:29:04



33

2 NWO in profiel

– De motivering (Awb, afdeling 3.7)
Ook de verplichting om besluiten deugdelijk en kenbaar te motiveren (art. 3:46 
t/m 3:50) kan beschouwd worden als een sleutelbepaling uit het aan NWO opge-
legde juridische kader. Deze motivering dient immers het handelen van NWO als 
verdeler van overheidsmiddelen te rechtvaardigen en voor de feitelijk verdeling 
draagvlak te creëren in het onderzoeksveld.

– De aanvraag (Awb, afdeling 4.1.1)
Bij NWO kan in principe nog slechts elektronisch worden ingediend met gebruik-
making van een daartoe speciaal opgesteld aanvraagformulier als bedoeld in arti-
kel 4:4. Bij de opstelling van dit formulier is rekening gehouden met de vereisten, 
waaraan een aanvraag volgens artikel 4:2 moet voldoen, waaronder het vereiste 
dat de aanvrager alle gegevens en bescheiden aanlevert die voor de beslissing op 
de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen. 
Mocht de aanvraag op dit punt onvolledig zijn, dan dient de aanvrager alsnog in 
de gelegenheid gesteld te worden om die aanvraag aan te vullen, alvorens NWO 
de aanvraag buiten behandeling kan laten (op grond van artikel 4:5 Awb). Het  
‘ne bis in idem’ principe, dat in artikel 4:6 regeling heeft gevonden, wordt binnen 
NWO niet zo streng toegepast dat afgewezen aanvragen – voor zover er geen 
beperkingen zijn gesteld in de brochure of ‘call for proposals ‘ – niet opnieuw 
kunnen worden ingediend. Het tweede lid van artikel 4:6 biedt daartoe de 
ruimte. Daarnaast stellen de ‘Regeling subsidieverlening NWO’ en doorgaans 
ook de programmabrochure/call for proposals (zie hiervoor onder 2.7.3) een 
aantal randvoorwaarden voor indiening. Soms vraagt de beantwoording van de 
vraag of aan een randvoorwaarde is voldaan, om een inhoudelijk oordeel (van 
de beoordelingscommissie). Dit is vaak het geval bij de randvoorwaarde dat het 
voorstel binnen het programma moet vallen. Een negatief antwoord brengt, nu 
een inhoudelijk oordeel heeft plaatsgevonden, een afwijzing van de aanvraag met 
zich, in plaats van een besluit tot buiten behandeling laten van de aanvraag.

– De voorbereiding (Awb, afdeling 4.1.2)
In deze afdeling wordt de hoorplicht geregeld (artikel 4:7), welke een bestuurs-
orgaan heeft in het kader van de voorbereiding van zijn besluiten. Zoals eerder 
onder 2.5.1 aangegeven, stelt NWO een aanvrager in de gelegenheid op de referen-
tenrapporten te reageren met een ‘weerwoord’. Deze hoorplicht ten aanzien van 
de referentenrapporten is dus niet alleen in de wet, maar ook in artikel 2.6 van 
de Regeling subsidieverlening NWO neergelegd. Waar geen referenten worden 
ingeschakeld, gaat NWO er op grond van de advisering van de Commissie B&B 
vanuit, dat de aanvragers slechts gehoord behoeven te worden voorafgaand aan de 
te nemen beslissing voor zover de beoordelingscommissie nieuwe feiten inbrengt, 
mits de programmabrochure niet anders voorschrijft. Dit standpunt kan niet los 
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gezien worden van artikel 4:12 van de Awb, dat onder bepaalde voorwaarden een 
uitzondering op de hoorplicht mogelijk maakt voor beschikkingen van financiële 
aard. Een geval waarin geen referenten worden ingeschakeld – en dus in principe 
niet gehoord behoeft te worden – is de voorselectie die artikel 2.6 van de Rege-
ling subsidieverlening NWO noemt, en die plaats kan vinden, wanneer het aantal 
ingediende aanvragen groter is dan vier maal het maximum aantal te honoreren 
aanvragen. Gaat het om een VENI- of VIDI-voorselectie, dan dient krachtens de 
VI-brochure toch gehoord te worden. Het uitvoeren van wederhoor in het kader 
van een voorronde kan problematisch zijn, omdat er weinig tot geen commentaar 
op het voorstel beschikbaar is waarop die wederhoor betrekking kan hebben. Het 
is immers niet de bedoeling om het ingediende voorstel in het kader van een 
voorselectie te voorzien van een wetenschappelijk inhoudelijk oordeel.

Daarnaast geven de ‘Regeling subsidieverlening NWO’ en de specifieke pro-
grammabrochure een aantal procedureregels ter garantie van een gedegen voor-
bereiding van de besluitvorming. Zo stelt artikel 2.6 van de Regeling subsidiever-
lening NWO dat in geval achteraf slechts één referentenrapport voorhanden blijkt 
te zijn, het ontbrekende tweede oordeel afdoende gecompenseerd zal moeten 
worden (bijvoorbeeld door middel van een preadvies, afkomstig van een lid van de 
beoordelingscommissie dat afdoende deskundig geacht kan worden op het gebied 
van de aanvraag). De specifieke programmabrochure eist soms inschakeling van 
meer dan twee referenten per voorstel, voegt als extra selectiecriterium het afne-
men van een interview van de meest kansrijke aanvragers toe, of vraagt om een 
concept-samenwerkingsovereenkomst wanneer het een voorstel betreft waarbij 
een aantal onderzoeksgroepen al dan niet met een commerciële partij tezamen 
bepaalde onderzoeksactiviteiten uitvoert.

– Beslistermijn (Awb, afdeling 4.1.3)
De Awb noemt als algemene termijn voor het beslissen op een aanvraag 8 weken. 
De uitvoering van subsidieprocedures vragen standaard meer tijd, vanwege de 
inschakeling van meerdere gremia (referenten, beoordelingscommissie, en 
bestuursorgaan). In de programmabrochure of ‘call for proposals’ wordt door-
gaans een indicatie gegeven met betrekking tot het tijdstip waarop de uitslag van 
een subsidieronde te verwachten valt. Deze ligt al gauw vier à vijf maanden na 
indiening. Indien de besluitvorming uitstel behoeft (wat geen gangbare praktijk 
is), wordt dit tijdig aan de indieners van een aanvraag binnen de betrokken ronde 
meegedeeld.
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– Het subsidiebegrip en -plafond, en de wettelijke grondslag (Awb, afd. 4.2.1 en 4.2.2)
De subsidierondes die NWO organiseert, zijn duidelijk bedoeld ter verstrekking 
van subsidies, zoals omschreven in artikel 4:21 Awb. Het beschikbare budget 
wordt zo nauwkeurig mogelijk vermeld in de programmabrochures respectieve-
lijk de ‘calls for proposal’. Hierbij verdient vermelding dat het totaal aan gevraagd 
budget nooit precies overeenkomst met het beschikbaar gestelde budget. Dat 
betekent dat de laatste aanvraag of niet, of deels (maar dat is niet gebruikelijk, 
omdat daarmee afbreuk gedaan wordt aan het ingediende voorstel), of met bij-
betaling vanuit een nog beschikbaar potje met restgelden uit een andere ronde, 
gehonoreerd kan worden respectievelijk wordt. Het is aan het bestuursorgaan 
om te beslissen hoe hiermee om te gaan. Praktisch binnen elke subsidieronde 
is er een relatief groot aantal aanvragers van wie de voorstellen wél subsidiabel 
worden beoordeeld, maar die toch, met toepassing van artikel 4:2549 van de Awb 
geen subsidie ontvangen. Over de wettelijke grondslag van de bevoegdheid tot 
subsidieverlening – welke bevoegdheid (gezien de wijze van inbedding van deze 
bevoegdheid in de NWO-instellingswet) het vaststellen van een subsidieplafond50 
per subsidieronde impliceert – is in de eerste alinea van paragraaf 2.7.2 al het 
nodige gezegd.

– De overige bepalingen van de Subsidietitel (Awb, afdelingen 4.2.3 t/m 4.2.7)
Deze bepalingen zijn, zoals reeds gezegd, minder relevant in de context van 
de uitgevoerde studie, die focust op de periode voorafgaand aan subsidiëring. 
Aangezien bezwaar en beroep echter ook ingesteld kunnen worden tegen sub-
sidieverlenings- en vaststellingsbesluiten, volgt hieronder desondanks een korte 
opsomming van de meest relevante overige bepalingen.

Normaliter worden NWO-subsidies bij vooruitbetaling ter beschikking 
gesteld krachtens een subsidie(verlenings)besluit als bedoeld in artikel 4:29 
Awb. Het door de aanvrager ingediende en door NWO goedgekeurde voorstel 
en bijbehorend budget maken – ter uitvoering van de artikelen 4:30 en 4:31 van 
de Awb – onderdeel uit van een dergelijk besluit, alsook de algemene subsidie-
bepalingen vermeld in hoofdstuk 3 van de ‘Regeling subsidieverlening NWO’. 
De situatie waarop artikel 4:33 Awb doelt, zal zich niet zo gauw voordoen binnen 
NWO. Bij het subsidieverleningsbesluit worden de – doorgaans jaarlijkse – uit-
betalingstranches gegeven. Het is gebruikelijk om 10 à 20% van het maximaal 
toegekende bedrag pas ter beschikking te stellen van de subsidieontvanger bij de 

49 Artikel 4:25, lid 2, Awb luidt: “Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie  
 het subsidieplafond zou worden overschreden.”.

50 Artikel 4:25, lid 1, Awb luidt: “Een subsidieplafond kan slechts bij of krachtens wettelijk voorschrift 
worden vastgesteld.” De NWO-begroting, waarin de subsidiebudgetten op hoofdlijnen zijn geoor-
merkt, behoeft krachtens de NWO-Instellingswet de goedkeuring van de Minister van OCW.
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eindafrekening in het kader van het subsidievaststellingsbesluit. In het kader van 
toepassingsgerichte onderzoeksprogramma’s, specifiek onderzoek ten behoeve 
van de opbouw van databanken voor verder onderzoek, en/of waar onderzoek 
wordt uitgevoerd door consortia wordt wel gebruik gemaakt van artikel 4:36 Awb 
(uitvoeringsovereenkomsten).

De bepalingen betreffende de subsidievaststelling (1), intrekking en wijziging 
van subsidiebesluiten (2) en de betaling en terugvordering van subsidiegelden 
(3) hebben betrekking op de NWO-taak om projecten waaraan NWO subsidie 
bijdraagt, te monitoren. Bij de aan een subsidieverleningsbesluit verbonden 
subsidiebepalingen worden een subsidie-ontvanger de nodige verplichtingen 
opgelegd om een adequate monitoring van de subsidieactiviteiten inclusief een 
juiste besteding van de subsidie te waarborgen. Voor wat per boekjaar verstrekte 
subsidies aan rechtspersonen worden eventueel gerezen problemen op bestuur-
lijk niveau uitonderhandeld, zodat dit onderwerp buiten behandeling kan blijven 
in het kader van deze studie.

– Beleidsregels (Awb, Titel 4.3 met de artikelen 4:81 t/m 84)
Zoals gezegd, heeft NWO beleidsvrijheid waar zij niet gebonden is aan wettelijke 
of eigen regelgeving. Het komt daarnaast voor dat een NWO-bestuursorgaan 
vaste gedragslijnen volgt zonder dat deze expliciet zijn vastgesteld. Soms liggen 
dergelijke gedragslijnen ten grondslag aan specifieke spelregels gegeven in een 
programmabrochure. Het kan dan in een concreet geval een rechtsvraag zijn of 
sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’, die aanleiding geven tot ‘onevenredige 
gevolgen’ bij toepassing van die regels. Indien het antwoord bevestigend luidt, 
zullen die regels – met een beroep op artikel 4:84 – buiten toepassing moeten 
blijven, waarmee het proportionaliteitsbeginsel in dat geval voorrang verkrijgt 
boven het gelijkheidsbeginsel.

2.7.2c Bezwaar en beroep

Bevoegdheidsverlening, tevens verklaring van het verschil tussen bezwaar en beroep
Bij artikel 32 van de NWO-instellingswet heeft de wetgever aan het Algemeen 
Bestuur de bevoegdheid gegeven om besluiten van een gebiedsbestuur te ver-
nietigen. Deze bevoegdheid kan niet los gezien worden van artikel 30 van die wet, 
stellende: ‘Een belanghebbende kan tegen een besluit van een gebiedsbestuur 
administratief beroep instellen bij het Algemeen Bestuur’. Deze twee regels 
tezamen zetten de algemene regel van artikel 7:1 Awb opzij, volgens welke een 
bezwaarde eerst een bezwaarprocedure moet doorlopen ten aanzien van een 
hem onwelgevallig subsidiebesluit alvorens toegang te krijgen tot de rechter. Dit 
speciale beroepsrecht hangt samen met de eigen wettelijke bevoegdheid, welke 
artikel 9 van de NWO-Instellingswet de gebiedsbesturen heeft verleend, om zelf 
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subsidiebesluiten te nemen. Het Algemeen Bestuur wordt daarmee namelijk 
het hiërarchisch hogere orgaan ten aanzien van die subsidiebesluiten. Vanuit 
deze positie kan het Algemeen Bestuur de eenheid van besluitvorming binnen 
NWO ten aanzien van subsidiebesluiten bewaken en handhaven. Ook in gevallen 
waarin een stuurgroep of andere commissie in mandaat van een gebiedsbestuur 
subsidiebesluiten neemt, is in tweede instantie sprake van beroep, en niet van 
bezwaar. Alle overige subsidiebesluiten binnen NWO worden genomen door of 
in mandaat van het Algemeen Bestuur, zodat een afgewezen aanvrager die zich 
niet kan vinden in een dergelijk besluit, wel bezwaar moet aantekenen krachtens 
artikel 7:1, eerste lid, van de Awb. Daarnaast biedt de Awb sedert 1 september 
200451 een (beperkte) mogelijkheid van prorogatie bij toepasselijkheid van de 
bezwaarschriftprocedure. Het Algemeen Bestuur heeft tot nog toe geen verzoe-
ken ontvangen om de bezwaarprocedure over te slaan.

Volledigheidshalve kan vermeld worden dat voor de periode van mei 2003 
tot augustus 2005 het Algemeen Bestuur zich in een bijzondere situatie bevond 
ten aanzien van haar taak om de eenheid van de NWO (subsidie)besluitvorming 
te bewaken en handhaven. De wetgever had in 200352 namelijk abusievelijk aan-
genomen dat de Awb hiervoor toereikte, en had de beroepsbevoegdheid uit de 
NWO-instellingswet geschrapt. Dit is ruim twee jaar later hersteld53. Tussentijds 
heeft het Algemeen Bestuur zich moeten behelpen met een mandaat van de 
gebiedsbesturen aan de gebiedsdirecteuren op grond waarvan deze de besluiten 
naar aanleiding van beroepschriften moesten ondertekenen zoals opgesteld en 
voorgelegd aan hen vanwege het Algemeen Bestuur. Voor deze constructie werd 
gekozen omdat mandatering voor de besluitvorming inzake beroepschriften 
‘omhoog’, dat wil zeggen van de gebiedsbesturen aan het Algemeen Bestuur, 
niet geëigend leek gezien het met deze mandatering beoogde doel (bewaking en 
handhaving van de eenheid van de subsidiebesluitvorming).

Een bijzonder geval betreft ZonMW. Dit is in mei 2001 ontstaan uit een fusie 
van het Bestuur van de zbo ZON54, dat onder de verantwoordelijkheid van de 
Minister van VWS valt, en het Gebiedsbestuur Medische Wetenschappen. Direct 
na de fusie is tussen de (toenmalig) algemeen directeur van NWO en de direc-
teur van ZonMw afgesproken dat bij ZonMW binnengekomen bezwaren door 
de Commissie B&B van NWO worden behandeld onder de naam ‘Commissie 
Beroep- en Bezwaarschriften ZonMW’. In deze commissie zou dan bij voorkeur 
een lid afkomstig uit de zorgsector zitting moeten hebben. Ook werd afgesproken 

51 Wet van 13 mei 2004, Stb. 220.
52 Zie Stbl. 2003, 188. 
53 Zie Stbl. 2005, 47.
54 ZON is ingesteld bij Wet van 14 februari 1998, houdende de Wet op de organisatie Zorg Onderzoek  

 Nederland, Stb. 1998, 124.
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dat het Zon-MW bestuur over ZonMw- bezwaren zou beslissen behalve wanneer 
daarbij voornamelijk NWO-middelen betrokken zouden zijn. In het laatste geval 
zou het Algemeen Bestuur – hetzij in beroep, hetzij in bezwaar – besluiten, 
afhankelijk van het feit of het primaire besluit door het Algemeen Bestuur dan 
wel door het ZonMW-bestuur zou zijn genomen.

Daarnaast kent NWO, waar het bezwaar en beroep betreft, enige hybride tus-
senvormen waarbij formeel sprake is van een bezwaar, maar materieel van een 
beroep. Als voorbeeld kunnen dienen door het Algemeen Bestuur in het kader van 
het Vernieuwingsimpulsprogramma (hierna: VI-programma) genomen subsidie-
besluiten. De besluitvorming komt hier als volgt tot stand. De aanvragers dienen 
zelf te beslissen binnen welk gebied zij indienen in het kader van de voorliggende 
ronde van het VI-programma. Vervolgens wordt binnen elk gebied een beoorde-
lingsprocedure uitgevoerd ten aanzien van de binnengekomen aanvragen. Deze 
beoordelingsprocedure dient weliswaar uitgevoerd te worden conform de in de 
VI-brochure gegeven spelregels, maar het is de gebiedsbesturen respectievelijk 
de onder hun verantwoordelijkheid opererende VI-beoordelingscommissies niet 
verboden om aan die procedure een nadere, eigen invulling te geven. Zo zal de 
beoordelingscommissie, in het licht van het aantal binnengekomen aanvragen, 
zelf (kunnen) beslissen of zij een voorselectie nodig acht, en of zij werkt met 
preadviseurs dan wel de aanvragen, voorafgaand aan haar prioriteringsverga-
dering, aan alle commissieleden toezendt, ter individuele beoordeling van de 
aanvragen (waaruit een voorlopige prioriteringslijst voortvloeit). Vervolgens 
adviseren de beoordelingscommissies uit de verschillende gebieden hun eigen 
(gebieds)bestuur. Elk gebiedsbestuur neemt een (tussen)besluit ten aanzien van 
het verkregen advies van de eigen VI-beoordelingscommissie aan de hand van 
het tevoren beschikbaar gestelde budget. In geval de kwaliteit van de voorstellen 
relatief hoog ligt, lukt het een gebiedsbestuur soms om van elders aanvullende 
middelen aan het budget toe te voegen, zodat een tot enkele voorstellen extra 
gehonoreerd kunnen worden. De honoreringsbeslissing wordt echter door het 
Algemeen Bestuur genomen. Deze ontvangt daartoe van elk gebiedsbestuur 
diens (tussen)besluit met daaraan gehecht het advies van de betrokken beoorde-
lingscommissie in de vorm van een advies. Het Algemeen Bestuur schuift dan de 
verkregen prioriteringslijsten in elkaar en neemt het honoreringsbesluit. Vooraf-
gaand aan het nemen van dit besluit, gaat in de regel ook het Algemeen Bestuur 
nog na of zij nog extra middelen kan inzetten.

Advisering (Awb, afdeling 3.3)
In subparagraaf 2.6.3 is al uiteengezet waarom de Commissie Beroep- en 
Bezwaarschriften NWO als een ‘Adviseur’ in de zin van afdeling 3.3 van de Awb 
kan worden beschouwd. Deze Commissie is zowel een bezwaaradviescommissie 
als bedoeld in artikel 7:13, van de Awb, als een hoorcommissie in (administra-
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tief) beroep. Nu een bezwaaradviescommissie en een hoorcommissie in beroep 
niet over dezelfde bevoegdheden bezitten55, en dit feit het verschil in karakter 
tussen deze beide commissies mede bepaalt, kan een zekere ambivalentie aan de 
Commissie Beroep- en Bezwaarschriften van NWO niet worden ontzegd56, ook al 
zullen aanvragers die in bezwaar of beroep komen bij het Algemeen Bestuur zich 
daarvan niet bewust zijn, respectievelijk daarvan feitelijk niets merken.

De hoofdstukken 6 en 7 van de Awb

– De inleidende bepalingen over bezwaar en beroep (Awb, afdeling 6.1)
Indien een bezwaar of beroepschrift tevens een klacht bevat, dan richt deze 
klacht zich doorgaans niet op gedragingen/handelingen van personen in dienst 
van NWO, maar op de wijze waarop het proces is ingericht of tegen een ambte-
lijke fout (zoals het toezenden van een onvolledig of verkeerd referentenrapport). 
Het is gebruikelijk om deze klachten mee te nemen bij de afhandeling van het 
bezwaar-/beroepschrift. Van de mogelijkheid die artikel 6:1 Awb biedt om in 
bezwaar of beroep te komen tegen andere handelingen van bestuursorganen dan 
besluiten, wordt in de praktijk geen gebruik gemaakt. De reden daarvoor zou wel 
eens gelegen kunnen zijn in het feit dat ‘andere handelingen van bestuursorga-
nen’ doorgaans plaatsvinden tijdens het voorbereidings-traject van een besluit, 
dus wanneer het nog te vroeg is voor bezwaar of beroep. In het kader van het Ver-
nieuwingsimpulsprogramma beschikt NWO over een meldpunt waar aanvragers 
juist terecht kunnen, wanneer hen iets dwars zit dat tijdens de procedure voorvalt 
en dat gevolgen lijkt te kunnen hebben voor de uitkomst van hun zaak. De eerste 
jaren na de start van dat programma – toen men nog minder bekend was met dit 
programma – kwamen er 15 à 20 meldingen per jaar binnen. De laatste jaren nog 
slechts drie à vier.

– De overige algemene bepalingen over bezwaar en beroep (Awb, afdeling 6.2)
Het gaat hier om de artikelen 6:4 t/m 6:24 Awb. Als haar belangrijkste verplich-
tingen ex deze artikelen ziet NWO:
– de bij het Secretariaat van de Commissie B&B neergelegde zorg dat de te 

behandelen bezwaar-/beroepschriften voldoen aan de daarvoor gestelde wet-
telijke vereisten (artt. 6:5 en 6:6 Awb);

– het bewaken van de bezwaar/beroepstermijnen, zijnde termijnen van open-
bare orde (artt. 6:7 t/m 6:13);

55 Zie onder 3.7 (De inschakeling van adviseurs en deskundigen).
56 Zie voor een bespreking van de externe hoorcommissie in bezwaar en in beroep de subparagrafen 

3.7.2b t/m d.
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– het verstrekken van een ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 6:14 Awb;
– het, waar van toepassing, gevolg geven aan de doorzendplicht van artikel 6:15 

Awb, het rekening houden met aangestelde gemachtigden (art. 6:17) en tus-
sentijds genomen besluiten (artt. 6:18 en 6:19), en

– het vermelden van een beroepsclausule onder het besluit op bezwaar/beroep 
(art. 6.23 Awb)

Opgemerkt kan worden dat de situatie waarop artikel 6:20 Awb (weigering besluit 
te nemen en niet tijdig nemen van een besluit) betrekking heeft, zich niet lijkt 
voor te doen in de dagelijkse praktijk van NWO. Intrekkingen van bezwaar- en 
beroepschriften (art. 6:21) komen wel voor.

De bijzondere bepalingen over bezwaar respectievelijk beroep (Awb, afdelingen 7.2 en 
7.3)
Het gaat hier om de artikelen 7:2 t/m 7:28. Hier ziet NWO als haar belangrijkste 
verplichtingen:
– het organiseren van hoorzittingen inclusief de samenstelling en tijdige toezen-

ding aan partijen en de Commissie B&B van een zo volledig mogelijk dossier, 
en de verslaglegging (artt. 7:2 t/m 7:9 en 7:16 t/m 7:23);

– het bewaken van de beslistermijn (artt. 7:10 en 7:24);
– beslissen op het bezwaar-/beroepschrift en dit besluit, voorzien van een pas-

sende motivering, bekend maken binnen de daarvoor gestelde termijn en op 
de voorgeschreven wijze (artt. 7:10 t/m 7:12 en 7:24 t/m 7:26);

– het bij de voorbereiding van het besluit op bezwaar of beroep inschakelen van 
een externe adviescommissie waarbij afwijkingen van het advies van deze 
commissie expliciet wordt gemotiveerd (artt. 7:13, 7:19, en 7:26, tweede lid), 
en

– het uitvoering geven, waar toepasselijk, aan de artikelen 7:15 respectievelijk 
7:28 Awb (kostenvergoeding bij verwijtbare onrechtmatigheid).

In de praktijk is slechts eenmaal om een kostenvergoeding gevraagd, maar in dat 
geval was geen sprake van verwijtbare onrechtmatigheid, zodat het betreffende 
verzoek werd afgewezen.

Met betrekking tot de beslistermijn kan nog het volgende worden opgemerkt. 
De Awb noemt als maximale beslistermijn een termijn van veertien weken voor 
bezwaar en een termijn van 24 weken voor beroep, inclusief een verlenging met 
vier respectievelijk acht weken die te voren schriftelijk gemeld dient te worden aan 
de belanghebbenden bij het bezwaar-/beroepschrift. Omdat de Commissie B&B 
in principe slechts één maal per maand (behalve in juli en augustus) een hoorzit-
ting houdt en de zittingsdata aan het begin van het jaar worden vastgesteld gezien 
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de volle agenda’s van de leden van deze commissie, is het moeilijk achteraf extra 
zittingen in te lassen, terwijl tevoren niet valt te voorspellen op welk moment 
bezwaar/beroepschriften binnenkomen. In de praktijk laat die binnenkomst 
pieken zien. Daarom deelt de voorzitter van de Commissie B&B aan het eind van 
elke hoorzitting aan de bezwaarde mee dat hij/zij binnen zes weken na de datum 
van de hoorzitting bericht zal ontvangen van de beslissing op bezwaar/beroep. Zo 
wordt aan de mededeling als bedoeld in de artikelen 7:10, derde lid, respectieve-
lijk 7:10, zesde lid,van de Awb uitvoering gegeven, en kunnen de voorgeschreven 
maximale wettelijke termijnen worden aangehouden, voor zover daaraan behoefte 
mocht bestaan. Men probeert overigens zo min mogelijk gebruik te maken van 
de verlengingsmogelijkheid.

2.7.3 De NWO-subsidieregels

Eerder is al aangegeven dat de ‘Regeling subsidieverlening NWO’ en de ‘Code 
belangenverstrengeling’ het karakter hebben van algemeen verbindende voor-
schriften, nu het Algemeen Bestuur van NWO bij de NWO-Instellingswet de 
bevoegdheid heeft verkregen om richtlijnen te geven, waaraan de gebiedsbestu-
ren – en daarmee gelijk te stellen NWO-organen zoals de aansturingsorganen 
voor bepaalde tijd – zich dienen te houden. Het zal duidelijk zijn dat deze alge-
meen verbindende regels in de eerste plaats geschreven zijn ten behoeve van de 
primaire besluitvorming.

De Regeling subsidieverlening kent drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 regelt het 
toepassingsbereik van deze regeling. In geval de regeling niet direct van toepas-
sing is, is de programmabrochure leidend en de regeling aanvullend. Hoofdstuk 
2 geeft aan welke onderzoekers bij NWO een subsidieaanvraag kunnen indienen, 
welke kosten voor subsidiëring in aanmerking (kunnen) komen, en wanneer aan-
vragen buiten behandeling gesteld mogen worden. Daarnaast geeft hoofdstuk 
2 een aantal basisvereisten waaraan de NWO-beoordelingsprocedures moeten 
voldoen en wanneer uitzonderingen op die vereisten zijn toegestaan. Deze basis-
vereisten zijn:
1. de verplichting tot het vermelden in de programmabrochure/call for proposals 

van de wijze van indiening, de te gebruiken taal, en de criteria voor beoorde-
ling en besluitvorming (art. 2.4);

2. de vereisten waaraan voldaan moet zijn om in het kader van het beoordelings-
proces gebruik te kunnen maken van een voorselectie of vooraanmeldingen 
(art. 2.5);

3. de verplichting tot inschakeling van tenminste twee referenten/peers als onaf-
hankelijke externe adviseurs onder vermelding van de situaties waarin deze 
verplichting niet geldt, de verplichting tot wederhoor naar aanleiding van de 
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referentenrapporten, en de verplichting dat een beoordelingsadviescommissie 
aan de hand van de ingebrachte referentenrapporten en gelet op de beoorde-
lingscriteria uit de brochure en de inhoudelijke kwaliteit van de te beoordelen 
voorstellen een prioriteringsadvies opstelt (art. 2.6);

4. de verplichting de besluitvorming in het kader van subsidierondes te doen 
plaatsvinden, gelet op het beschikbare budget en aan de hand van het advies 
van een beoordelings(advies)commissie. Met andere woorden mag het orgaan 
dat het subsidiebesluit neemt, niet tevens – in eerste instantie – het inhoude-
lijk oordeel over de ingediende voorstellen bepalen (art. 2.7).

Echter, bij subsidieaanvragen van geringe omvang kan een afwijkende procedure 
gevolgd worden (art. 2.10).

In de NWO-subsidiebrochures worden de procedureregels die op hoofdlijnen in 
de Regeling subsidieverlening staan, aangevuld en verfijnd. Het verstrekken van 
subsidies is vooral een beleidsinstrument. Het subsidiebeleid met betrekking 
tot een specifiek subsidieprogramma is dan ook primair terug te vinden in de 
NWO-programmabrochures. De inhoud van de verschillende programmabro-
chures wordt bepaald door de programma- of beoordelingscommissie op basis 
van de opdracht welke wordt meegegeven door het bestuursorgaan dat haar heeft 
ingesteld. De brochure bevat aldus informatie over de doelstelling van het pro-
gramma, de doelgroep, (eventuele) randvoorwaarden voor deelname zoals mat-
ching bijdragen, het aantal aanvraagrondes, het beschikbare programmabudget 
en (op zijn minst) het subsidiebudget voor de eerstkomende subsidieronde, de 
subsidiabele kosten en maximaal toe te kennen subsidiebijdrage per aanvraag, de 
aanvullende procedurevoorschriften met tijdpad, de beoordelingscriteria bij voor-
keur inclusief het te hanteren scoresysteem, en eventueel de voorlopige samen-
stelling van de beoordelingscommissie. Die samenstelling kan namelijk wijzigen 
wanneer meerdere commissieleden zelf een voorstel indienen. Omdat de wijze 
waarop de aanvragen kunnen worden ingediend en de criteria die een rol spelen 
bij de beoordeling en de besluitvorming op grond van artikel 2.4 van de Rege-
ling subsidieverlening bij de oproep tot het doen van subsidieaanvragen bekend 
moet worden gemaakt, is NWO aan deze gegevens eveneens krachtens wettelijk 
voorschrift gebonden. De overige gegevens die in de brochure staan vermeld, 
vormen grotendeels door of vanwege het bestuursorgaan vastgesteld en bekend 
gemaakt beleid met betrekking tot het subsidieprogramma waarop de brochure 
betrekking heeft. Ook daaraan is NWO gebonden, zij het dat een belanghebbende 
kan aanvoeren dat die regels vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig 
zijn in verhouding tot de met die beleidsregels te dienen doelen. In dat geval zal 
NWO die beleidsregels, met toepassing van artikel 4:84 Awb, buiten toepassing 
moeten laten. Gezien het feit dat een beroep van een belanghebbende op artikel 
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4:84 Awb een zeldzaamheid is binnen NWO en de programmasecretarissen erg 
gefocust zijn op toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van alle aan-
vragers binnen eenzelfde ronde, laat het zich aanzien dat een bereop hierop door 
de primaire besluitvormers wordt geweigerd, als gevolg waarvan de Commissie 
Beroep en Bezwaarschriften zich over een dergelijk beroep zal moeten buigen 
(wanneer daarvan sprake is) en hierover – zij het pas in bezwaar of beroep – zal 
moeten adviseren.

Voor wat betreft de bezwaar- en beroepsprocedures die binnen NWO worden 
uitgevoerd, verlaat NWO zich, afgezien van een instellingsbesluit ‘Commissie 
beroep- en bezwaarschriften NWO’, geheel op de Awb-regelgeving voor bezwaar 
en (administratief) beroep, en de gangbare praktijkervaring die in de loop der 
jaren binnen NWO is opgebouwd met behulp van enige ervaren commissievoor-
zitters. Bedoeld instellingsbesluit beperkt zich tot regeling van de samenstel-
ling van de commissie, noemt als taak van de Commissie de advisering van het 
Al gemeen Bestuur op diens verzoek, draagt de toelating tot de hoorzitting op 
aan de commissievoorzitter, bepaalt dat de hoorzittingen niet openbaar zijn en 
stelt dat de Algemeen Directeur van NWO voorziet in het secretariaat van de 
commissie.

Met bovenstaande gegevens is het op de NWO subsidieprocedures juridisch kader 
op hoofdlijnen geschetst, zowel voor wat betreft het primaire besluitvormingspro-
ces als voor wat betreft bezwaar en (administratief) beroep.
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3 Algemene beschouwingen over de procedures 

van bezwaar en beroep

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2.7 is het juridisch kader waarbinnen NWO haar subsidieprocedu-
res uitvoert aan de orde gesteld. Daarbij werd onderscheiden tussen de toepas-
selijke wettelijke regelgeving van de Awb en de eigen NWO-regelgeving. Aan het 
slot van het vorig hoofdstuk werd erop gewezen dat NWO zich voor wat betreft de 
inrichting van haar bezwaar- en beroepsprocedure, afgezien van het besluit ‘Com-
missie beroep- en bezwaarschriften NWO’, feitelijk geheel verlaat op het wettelijk 
bestuursprocesrecht zoals gegeven in de Awb. Dat maakt het de moeite waard om 
de opzet en inrichting van de Awb te bespreken (zie 3.2). De Awb kent namelijk 
een driefasenmodel, waarbij de bezwaar- en beroepsprocedures die onderwerp 
van onderhavige studie uitmaken, de tweede fase van dit model vormen. Aldus 
wordt de positie van de bezwaar- en beroepsprocedures binnen het bestuurspro-
cesrecht gemarkeerd en verduidelijkt. Vervolgens zal nader worden ingegaan op 
het karakter van deze procedures (zie voor bezwaar en beroep respectievelijk 3.3 
en 3.4). Door op een later moment in deze studie de onderzoeksbevindingen te 
vergelijken met de inhoud van de paragrafen 3.2 t/m 3.4, zal inzicht verkregen 
kunnen worden in de mate waarin de praktische gang van zaken met betrekking 
tot de NWO bezwaar- en beroepsprocedures aansluit bij de Awb-regelgeving zoals 
beoogd door de wetgever en vice versa. Omdat een uitputtende algemene ver-
handeling van het instrument van bezwaar en beroep buiten de doelstelling van 
deze studie valt, terwijl hierover al veel geschreven is1, beperkt dit hoofdstuk zich 
daarnaast tot een nadere bespreking van enige belangrijke aspecten van bezwaar 
en (administratief) beroep die m.i. om een wat nadere uitdieping vragen voor 
een goed begrip van de studiebevindingen en de daaruit – in het licht van de 

1 Zie met name Koenraad & Sanders 2006, Besluiten op bezwaar; Schreuder-Vlasblom 2006, 
Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure; de door het Ministerie van Justitie uitgegeven 
Hand reiking Bezwaarschriftprocedure Algemene wet bestuurswet 2004; Bangma & Valkenburg 2001,  
Dossier Bezwaar en administratief beroep; De Samsom-klappers Algemene wet bestuursrecht, en Van 
Buuren & Borman 2007, Algemene wet bestuursrecht. Tekst en commentaar.
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Awb-regelgeving – te trekken conclusies. Die belangrijke aspecten zijn vervat in 
de volgende capita selecta: het horen (3.5), beslissen ex tunc versus ex nunc (3.6), 
inschakeling van adviseurs en deskundigen (3.7), en afwijking van ingebrachte 
adviezen (3.8).

3.2 De opzet en inrichting van de Awb

3.2.1 De ingrediënten voor de opzet van de Awb

Bij de opzet van de Awb zijn het fair trial beginsel van artikel 6, eerste lid, van 
het EVRM, en de opdracht neergelegd in artikel 112, tweede lid, van de Grondwet 
belangrijke uitgangspunten geweest. Artikel 6, eerste lid, EVRM stelt: 

 ‘Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld, 
en dat in het openbaar uitspraak doet.’, 

en artikel 112, tweede lid, Grondwet stelt: 

 ‘De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn 
ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de 
rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van 
de beslissingen.’ 

Op grond van de leer van de ‘checks and balances’ werd rechtspraak in twee 
instanties wenselijk geacht. Daarnaast is artikel 115 van de Grondwet relevant 
geweest. Dit artikel stelt dat ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid, van de 
Grondwet bedoelde geschillen administratief beroep kan worden opengesteld.

Het beginsel van fair trial als neergelegd in artikel 6, eerste lid, EVRM maakt 
het wenselijk dat aan de rechtspraak een bestuurlijke heroverweging voorafgaat, 
waarbij naar een oplossing van het geschil wordt gezocht. De rechtszekerheid is 
gediend met wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen alsook met niet schorsende 
werking van het primaire besluit (waarop hieronder nader zal worden ingegaan); 
de rechtsbescherming met wettelijke beslistermijnen. Het toegankelijkheids-
beginsel dat artikel 6 laat zien, stelt beperkingen aan de hoogte van de griffie-
rechten. Het heeft verder geleid tot de doorzendplicht van artikel 2:3 Awb, de 
verplichting van het bestuursorgaan neergelegd in de artikelen 3:45 en 6:23 Awb 
om de zogenaamde bezwaar- of beroepsclausule onder het genomen besluit te 
plaatsen, de verschoonbare termijnoverschrijding van artikel 6:11 Awb, en de keu-
zemogelijkheid voor de belanghebbende burger om zijn zaak al dan niet zelf te 
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voeren. Het toegankelijkheidsbeginsel impliceert ook dat die burger – waar nodig 
– rechtsbijstand kan verkrijgen, wanneer zijn zaak voor de rechter dient. Uit deze 
opsomming van regels die toepassing geven aan het toegankelijkheidsbeginsel 
blijkt het belang dat de wetgever hecht aan dit beginsel, dat onverbrekelijk samen-
hangt met de rechtsbescherming van burgers. In de Memorie van Toelichting2 bij 
het ontwerp van Wet Algemene wet bestuursrecht3 is het toegankelijkheidsbegin-
sel – zijnde de eerbiediging van het recht op toegang tot de rechter – aan de orde 
gesteld in het kader van de bespreking van de verschoonbare termijnoverschrij-
ding. Volgens de Memorie van Toelichting vloeit de verschoonbare termijnover-
schrijding voort uit een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 1988, NJ. 1988, 
955 m.n. Het betreft een zaak waarin een belanghebbende zich erop beroept dat 
hij een beschikking van de belastinginspecteur niet heeft ontvangen. In bezwaar 
en bij het Hof vindt deze belanghebbende geen gehoor voor dit beroep. De Hoge 
Raad stelt echter vast dat de onjuistheid van de stelling van belanghebbende niet 
kan worden bewezen. De Hoge Raad overweegt dan dat 

 ‘de eerbieding van het recht op toegang tot de rechter niet is gewaarborgd wanneer 
de onzekerheid over de feitelijke toedracht in gevallen als deze voor risico van de 
belanghebbende wordt gebracht’. 

Vervolgens wordt er in de Memorie van Toelichting op gewezen dat deze uitspraak 
vergaande gevolgen heeft respectievelijk dwingt tot invoering van de verschoon-
bare termijnoverschrijding voor het gehele bestuursrecht, omdat het EVRM ook 
toepasselijk is met betrekking tot burgerlijke rechten en verplichtingen, terwijl 
ook uit bestuursrechtelijke rechtsbetrekkingen burgerlijke rechten en verplich-
tingen in de zin van artikel 6, eerste lid, van het EVRM kunnen ontstaan.

Hiermee is grofweg het kader gegeven waarbinnen de wetgever in de tweede 
helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig van de vorige 
eeuw tot de opstelling van een bruikbaar algemeen bestuursprocesrecht moest 
komen. Ten behoeve van de maatschappelijke bruikbaarheid van de Awb heeft de 
wetgever ten slotte de effectiviteit en efficiency scherp in het oog gehouden zoals 
onderstaand citaat van Coolsma en Neerhof illustreert. Met dit citaat openen zij 
hun artikel ‘Gevolgen van de Awb voor bestuursorganen’4, dat de opzet van de 
Awb schetst: 

2 Tweede Kamer, vergaderjaar ’88-’89, 21 221, nrs. 1 en 2.
3 Daalder en De Groot 1993, p. 298.
4 Coolsma & Neerhof, ‘Gevolgen van de Awb voor bestuursorganen’, Bestuurskunde, 1997, p. 305- 

 317.
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 ‘Een wetgever is een beleidsvoerder. De beleidstheorie van de Awb-wetgever komt in het 
kort op het volgende neer. De Awb, eenmaal ingevoerd, leidt tot een toegankelijker en 
kenbaarder bestuursrecht voor bestuur en burger. De inhoud ervan biedt waarborgen 
voor een zorgvuldige en tijdige besluitvorming, waarin voldoende met de belangen 
van individuele burgers rekening wordt gehouden. De uniformering van het algemeen 
bestuursrecht, en het driefasenmodel van de Awb – primaire besluitvorming, beslissing 
op bezwaar, beroep op de rechter – bevorderen dat het bestuur reeds in de primaire 
besluitvorming de bepalingen van de Awb correct toepast. De uiteindelijke keuzen 
berusten op een streven naar een voortvarend en vooral een voldoende met de belangen 
van individuele burgers rekening houdend bestuur.’ 

Verschillende aspecten van dit citaat zullen hieronder worden toegelicht.
Terugkijkend naar voornoemde beginselen en doelstellingen, kon een haal-

bare opzet voor een algemeen Nederland bestuursproces bijna niet anders dan 
uitmonden in het driefasenmodel van de huidige Awb. De eerste fase wordt 
gevormd door de bestuurlijke besluitvorming die uitmondt in een primair Awb-
besluit. De tweede fase vangt aan zodra een burger of derde belanghebbende van 
een hem/haar onwelgevallig primair Awb-besluit in bezwaar of administratief 
beroep gaat bij hetzelfde respectievelijk een ander bestuursorgaan, en eindigt – 
mits de bezwaar- of beroepsprocedure geheel wordt doorlopen – met een besluit 
op bezwaar/beroep. Deze fase wordt ook wel aangeduid als v́erlengde besluit-
vormingsfase´ of ´bestuurlijke voorprocedure .́ De laatste fase krijgt zijn beloop, 
wanneer die burger of een derde belanghebbende zich niet kan vinden in de 
uitkomst van de tweede fase en de rechter inschakelt. Het beroep op de rechter 
omvat twee instanties.

3.2.2 De directe opdracht tot invoering van de Awb

De directe opdracht tot invoering van de Awb is neergelegd in artikel 107, tweede 
lid, van de Grondwet5 ingevoerd bij de grondwetsherziening van 1983. Per 1 
januari 1994 is de Awb in werking getreden. Bovenstaand citaat van Coolsma en 
Neerhof doet vermoeden dat het bestuursrecht tot dan toe weinig toegankelijk 
en kenbaar was. Nu kende het bestuursrecht voor 1994 inderdaad een vrij grote 
verscheidenheid aan procesrechtelijke regels elk met zijn eigen definities. Koen-
raad en Sanders6 wijzen echter op de gemeenschappelijke noemer waaronder die 
verscheidenheid kon floreren: de warsheid van het openbaar bestuur tegen rech-
terlijke controle. Met ‘bezwaarprocedures’ probeerde de administratie – aldus 

5 Artikel 107, lid 2, Grondwet luidt: “De wet stelt algemene regels van bestuursrecht vast.”.
6 Koenraad & Sanders 2006, p. 2-5. 
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Koenraad en Sanders – ‘pottenkijkers’ buiten de deur te houden. Zij wijzen er 
in dit verband op dat de bestuurlijke voorprocedure als middel ter herroeping 
of wijziging van onjuiste bestuursbesluiten past in de Nederlandse traditie van 
controle op overheidshandelen. De bezwaarschriftprocedure is, zo schrijven zij, 
in de tijd van Napoleon met het Franse recht geïntroduceerd. De eerste echte 
Nederlandse bezwaarschriftprocedure dateert van 1892 en maakte onderdeel uit 
van het fiscaal recht. De wetgever stelde toen een Raad van Beroep voor de ver-
mogensbelasting in, maar burgers die hun aanslag niet beviel, moesten eerst een 
bezwaarprocedure doorlopen bij de belastingontvanger alvorens zij bij deze Raad 
in beroep konden. In de fiscale literatuur werden vervolgens een aantal functies 
toegekend aan deze procedure, zoals het corrigeren van fouten, het wegnemen 
van twistpunten door nadere gegevensuitwisseling, en het bevorderen van de 
communicatie ter voorkoming van rechterlijke procedures. Daarmee komt men 
terecht bij het karakter van de bezwaarschriftprocedure, welke onder 3.3 verder 
besproken zal worden.

3.2.3 De werking van het driefasenmodel van de Awb

Voor zover de besluitvorming van een bestuursorgaan resulteert in een zoge-
naamd Awb-besluit, en dit besluit niet is uitgezonderd van beroep krachtens de 
artikelen 8:2 t/m 8:6 van de Awb, staat voor een belanghebbende als bedoeld in 
artikel 1:2 van de Awb beroep op de rechter open. Dit beroepsrecht is geregeld 
ofwel bij bijzondere wet ofwel – waar geen regeling bij bijzondere wet heeft plaats-
gevonden – krachtens artikel 8:1 van de Awb. Voor regeling bij bijzondere wet 
kan aanleiding zijn vanwege aanwijzing van een bijzondere beroepsrechter7, de 
snelheid die de beslissing8 vraagt, of de bijzondere aard van het primaire besluit9. 
In deze twee laatste gevallen wordt de bezwaarfase – zijnde de tweede fase – zelfs 
overgeslagen. Daarnaast biedt de Awb met het per 1 september 2004 ingevoerde 
artikel 7:1a Awb de mogelijkheid van prorogatie op verzoek van een bezwaarde 
met expliciete toestemming van het betrokken bestuursorgaan. Van deze moge-
lijkheid van prorogatie wordt nog weinig gebruik gemaakt10. Alvorens een beroep 
op de rechter te kunnen doen, zal een belanghebbende – afgezien van voormelde 
uitzonderingsgevallen – eerst een bezwaarprocedure moeten door lopen (zie 
verder 3.3) als bedoeld in artikel 7:1 Awb, tenzij het besluit a. op bezwaar of in 

7 Voorbeelden van bijzondere wetgeving zijn: art. 129d Werkeloosheidswet met een beroep op de 
Centrale Raad van Beroep (CRvB), en art. 61 Gaswet met een beroep op het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBB).

8 Zie bijv. artikel 36, lid 2, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, en artikel D9 van de Kieswet;.
9 Zie bijv. de artikelen 75 en 93, lid 2, Vreemdelingenwet 2000.
10 Zie Koenraad & Sanders 2006, p. 34.
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(administratief) beroep (zie verder 3.4) genomen is; b. het besluit aan goedkeu-
ring onderworpen is; c. de goedkeuring van een ander besluit of de weigering 
van die goedkeuring inhoudt, of d. is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4. 
In al deze gevallen wordt het houden van een bezwaarprocedure gezien als een 
overbodige bezigheid.

Op zich zelf genomen is een bezwaarprocedure facultatief voor een belangheb-
bende burger die zich niet kan vinden in een beslissing van een bestuursorgaan. 
Alleen geldt de algemene regel: zonder bezwaarprocedure ook geen beroep op de 
rechter. Alhoewel de Commissie Scheltema die het wetsontwerp van de Awb heeft 
voorbereid, aanvankelijk kwam met een dubbele facultatieve bezwaarprocedure, 
is uiteindelijk het overheidsorgaan tot uitvoering van deze procedure verplicht 
zodra een belanghebbende een ontvankelijk bezwaarschrift heeft ingediend 
tegen een door dat overheidsorgaan genomen beslissing. De regering vond dat 
invoering van administratieve rechtspraak in twee (in plaats van drie) instanties 
– in het kader van een herziening van de rechterlijke organisatie eind tachtiger 
jaren van de vorige eeuw – met het oog op een passende rechtsbescherming van 
de burger pas goed mogelijk was, wanneer een deugdelijke (lees: voor het bestuur 
verplichte) bezwaarschriftenprocedure beschikbaar was11. Zo – vanuit wetshisto-
risch perspectief – zou men kunnen concluderen dat de Awb op de eerste plaats 
het belang van het bestuur diende om zich afdoende te kunnen afschermen van 
(bemoeienis van) de rechterlijke macht, en slechts de rechtsbescherming diende 
voor zover deze noodzakelijk was om een gewenste herziening van de rechterlijke 
organisatie door te voeren. Wanneer men echter redeneert vanuit het gezichts-
punt van een bezwaarde, dan valt mijns inziens – zoals hieronder in paragraaf 3.3. 
uiteengezet zal worden – ook een andere conclusie te verdedigen. Kijkt men naar 
de werking van de Awb in de praktijk, dan zal het van de inhoud van elke concrete 
beslissing op bezwaar afhangen in het licht van de kansen die de bezwaarproce-
dure voor de betrokken burger heeft gecreëerd, en het maatschappelijk draagvlak 
van de beslissingen van eenzelfde bestuursorgaan over een bepaalde periode, 
of de balans doorslaat ten gunste van (de macht van) dat bestuursorgaan of ten 
gunste van de rechtsbescherming van de betrokken burgers. Daarmee kan de 
bezwaarprocedure een tweeslachtig karakter niet ontzegd worden.

Artikel 1:4 van de Awb geeft de definitie van een ‘administratieve rechter’, 
zijnde de instantie waar een burger terecht kan die zich niet kan vinden in de 
uitkomst van de bezwaar- of (administratieve) beroepsprocedure. Om in de derde 
fase te belanden, moet een burger krachtens artikel 1:5, derde lid, van de Awb 

11 Zie Koenraad & Sanders 2006, p 10-1, met notitie ‘Naar een nieuwe structuur van de rechterlijke 
organisatie, kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie Herziening rechter-
lijke organisatie (Kamerstukken II 1988/89, 21 206, nr 2).
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een beroepschrift indienen bij de aangewezen administratieve rechter. De derde/
rechterlijke fase van het Awb-driefasenmodel wordt doorgaans in twee instanties 
gevoerd, in eerste instantie vooral bij de sectoren bestuursrecht van de rechtban-
ken. Als de gebruikelijk appèlinstanties inzake administratiefrechtelijke geschil-
len zijn aangewezen: de Centrale Raad van Beroep (CRvB, voor zaken op het 
gebied van het sociaal zekerheids- en ambtenarenrecht), de Centraal Beroep voor 
het Bedrijfsleven (CBB, voor zaken op het gebied van het economisch ordenings-
recht) en de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS, voor alle ove-
rige zaken betreffende Awb-besluiten12). Alleen op het gebied van het omgevings- 
en het onderwijsrecht wordt voornamelijk gewerkt met één beroepsinstantie. De 
verschillende appèlinstanties interpreteren de Awb niet steeds gelijk, waardoor 
geen eenheid van rechtspraak wordt verkregen.

Het zojuist beschreven driefasenmodel (primair besluit – besluit op bezwaar 
of beroep – rechterlijke beslissing in twee instanties) kan niet los gezien worden 
van de gelaagde structuur van de Awb. Deze is als volgt. Eerst worden in hoofd-
stuk 1 naast de reikwijdte van de Awb de definities van de belangrijkste in deze 
wet gehanteerde begrippen gegeven (zoals bestuursorgaan, besluit, belangheb-
bende, bezwaar, beroep), en in hoofdstuk 2 enige algemene bepalingen over het 
verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Daarna volgt hoofdstuk 3 met een 
aantal algemene bepalingen over besluiten. Deze bepalingen gelden dus voor alle 
Awb-besluiten, onafhankelijk van de fase waarin deze besluiten genomen zijn. 
Hierop volgen de hoofdstukken 4 en 5 met bijzondere bepalingen over primaire 
besluiten en beleidsbesluiten respectievelijk handhavingbesluiten. Deze twee 
hoofdstukken geven daarmee regels voor de eerste fase van het driefasenmodel. 
In hoofdstuk 6 worden algemene bepalingen over bezwaar en beroep (zowel in de 
betekenis van administratief als rechterlijk beroep) aan de orde gesteld, waarmee 
hoofdstuk 6 zowel op de tweede als de derde fase van het Awb-model van toepas-
sing is. Daarna volgen hoofdstuk 7 met bijzondere bepalingen over bezwaar en 
beroep (dus enkel geldend voor de tweede fase van bedoeld model) en hoofdstuk 8 
met bijzondere bepalingen over beroep bij de rechter (en daarmee enkel geldend 
voor de derde fase van het model). Ten slotte geven de hoofdstukken 9 en 10 voor-
schriften betreffende respectievelijk de klachtbehandeling en bestuursorganen 
(mandaat, delegatie, en toezicht op bestuursorganen).

12 De ABRvS is tevens rechter in eerste en laatste instantie voor zaken op het gebied van het milieu- 
en ruimtelijke ordeningsrecht alsmede voor vreemdelingenzaken.
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3.2.4 De voorlopige voorziening als onderdeel van de rechtsbescherming van de burger

Artikel 6:16 Awb bepaalt dat bezwaar of beroep de werking van het besluit waarte-
gen het gericht is, niet schorst, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders 
is bepaald. Deze bepaling is in de wet opgenomen met het oog op een effectieve 
besluitvorming. Zij domineert de praktijk van het bestuursprocesrecht aanzien-
lijk. De niet-schorsende werking van besluiten gold voor de inwerkingtreding van 
de Awb ook wel als algemene regel, maar die regel was toen niet gecodificeerd. De 
wetgever heeft de mogelijkheid open gelaten om bij of krachtens de wet van deze 
algemene regel af te wijken. Artikel 6:24 bepaalt dat die niet-schorsende werking 
ook geldt in geval van hoger beroep bij de rechter. Uitzonderingen op deze regel 
betreffen met name: 1. Beschikkingen op grond van de sociale verzekeringswet-
geving (teneinde financiële uitvoeringskwesties niet achteraf weer ongedaan te 
hoeven maken); 2. beschikkingen met onherstelbare gevolgen, waaronder ten 
aanzien van belanghebbende derden (milieuwetgeving – denk aan kapvergun-
ningen -; bestemmingsplannen – denk aan sloopvergunningen), en 3. beschik-
kingen betreffende verblijfsvergunningen van asielzoekers, waarvoor een heel 
specifieke procedure respectievelijk belangenafweging geldt13.

De rechtsbescherming die artikel 6, eerste lid, EVRM biedt, vraagt om een 
voorziening die compenseert voor de niet-schorsende werking van de artikelen 
6:16 en 6:24 van de Awb. Dit is de voorlopige voorziening van Titel 8.3 (artikel 
8:81 e.v.) van de Awb. Ook het verwerend bestuursorgaan en derde belanghebben-
den die toegelaten zijn tot de bodemprocedure, kunnen om een voorlopige voor-
ziening vragen. Dat bedoelde derde belanghebbenden eveneens toegang hebben 
tot de voorzieningenrechter, is vanuit een oogpunt van rechtsbescherming goed 
verdedigbaar. Immers, het gebruik maken van hetgeen krachtens een positief 
besluit op aanvraag wordt toegestaan, kan niet worden verboden voorafgaand aan 
het in kracht van gewijsde gaan van dat besluit. Weliswaar is het risico van dit 
gebruik naar privaatrechtelijke maatstaven voor de gebruiker14, maar het zal voor 
degenen die daarvan schade ondervinden lang niet altijd eenvoudig zijn om van 
die gebruiker door middel van een onrechtmatige daad actie schadeloosstelling 
te verkrijgen wanneer bedoeld positief besluit achteraf gezien niet houdbaar blijkt 
te zijn. De mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen op grond van 
artikel 8:81 verdient dan de voorkeur.

13 Zie ook Samsom II, P.G. Klein, artikelsgewijs commentaar artikel 6:16, p. 4 met: artikel 7, lid 1, Wet 
giraal effectenverkeer; artikel 16, lid 8, Monumentenwet; artikel 29 Woonwagenwet; artikel 6 Wet 
opsporing delfstoffen, artikel 26, lid 1, Kampeerwet, en artikel 28 drank- en Horecawet. 

14 HR 29 april 1994, AB 530 (Bouwplan Schuttersduin).
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In een voorlopige voorziening dient de president van de rechtbank een afwe-
ging te maken tussen de belangen van een directe uitvoering van het bestreden 
besluit en de spoedeisende belangen van de burger die door die directe uitvoering 
wordt geschaad. De dicta die de uitspraak van de president kan bevatten, staan in 
artikel 8:84, tweede lid, van de Awb. De partij die in het ongelijk gesteld wordt, 
kan veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten.

Een voorlopige voorziening is alleen mogelijk hangende bezwaar en admi-
nistratief beroep, alsook hangende rechterlijk beroep. De vereiste samenhang 
tussen voorlopige voorziening en een reeds lopende procedure in bezwaar of 
beroep (administratief beroep en beroep op de rechter) wordt het vereiste van con-
nexiteit genoemd. Het gaat er hierbij om dat of wel het genomen besluit of wel het 
definitief oordeel van de rechter zo snel mogelijk ter beschikking komen, zodat 
een burger binnen afzienbare tijd weet waar hij/zij aan toe is. Dat impliceert dat 
de voorlopige voorziening – inhoudende de schorsing van de werking van een 
primair besluit – vervalt, zodra er een onherroepelijke uitspraak is gedaan in de 
hoofdzaak, tenzij de voorzieningenrechter anders bepaalt. In haar proefschrift 
‘Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding?, de regeling van de 
voorlopige voorzieningenprocedure in de Awb en het vraagstuk van de verzelf-
standiging’ behandelt Bots15 de in de praktijk geconstateerde ontwikkeling dat een 
verzoeker om een voorlopige voorziening vaak uit de uitspraak naar aanleiding 
van zijn/haar verzoek al kan afleiden wat de uitkomst in de zaak ten principale zal 
zijn. Deze wordt dan vaak niet meer verder uitgevochten. Met andere woorden, 
de uitspraak in de voorlopige voorziening leidt tegelijkertijd tot de oplossing van 
het bodemgeschil, en verkrijgt aldus een beslissingsfunctie. Die tendens om de 
uitspraak van de voorzieningenrechter te beschouwen als de definitieve oplossing 
van het geschil betekent dat de in het algemeen bestuursrecht gegeven voorlo-
pige voorziening zich aan het ontwikkelen is tot een op zich zelf staande kort 
geding procedure. Overigens biedt Titel 8.3 de voorlopige voorzieningenrechter 
de mogelijkheid om de uitspraak in de hoofdzaak te bespoedigen, wanneer deze 
al aanhangig is bij de rechter. Daarmee worden de voorlopige voorzieningszaak 
en de zaak ten principale ‘kort gesloten’.

15 Bots 1995 (dissertatie RUG), Op weg naar een zelfstandig bestuursrechtelijk kort geding? De regeling 
van de voorlopige voorzieningenprocedure in de Awb en het vraagstuk van de verzelfstandiging.
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3.3 Karakter van de bezwaarschriftprocedure

3.3.1 Algemeen

In de volgende paragrafen zullen de verschillende aspecten van de bezwaar-
schriftprocedure aan de orde komen, die haar karakter bepalen: de volledige 
heroverweging (zie 3.3.2, alsook 3.3.3 met de gevolgen van die volledige herover-
weging), rechtsbescherming versus verlengde besluitvorming (zie 3.3.4) waarbij 
de verlengde besluitvorming een correctiefunctie beoogt te zijn, de trechter- of 
fuikfunctie (zie 3.3.5), de zeef/ of filterwerking (zie 3.3.6), de bezwaarprocedure 
als bestuurlijke voorprocedure (zie 3.3.7) met haar verduidelijkingsfunctie, en 
de leerfunctie (zie 3.3.8). Voornoemde functies werden respectievelijk worden 
gezien als positieve functies van de bezwaarschriftprocedure. Daarnaast noemt 
Sanders in zijn dissertatie16 een drietal veronderstelde negatieve effecten van de 
(invoering van de) bezwaarschriftprocedure, namelijk: verlenging van de rechts-
beschermende procedure, een structuele toename van de bestuurslasten, en de 
aanzuigende werking van de bezwaarschriftprocedure. Naar aanleiding van de 
door hem uitgevoerde onderzoeksbevindingen concludeert Sanders vervolgens dat 
het overgrote deel van de bezwaarden na afloop van de bezwaarschriftprocedure 
niet verder procedeert. Daardoor is, sedert invoering van de bezwaarschriftproce-
dure, de gemiddelde termijn waarbinnen rechtzoekende burgers een definitieve 
uitspraak in hun geschil met de overheid verkrijgen, beduidend teruggelopen. 
Rechtszaken nemen nu eenmaal meer tijd in beslag dan bezwaarschriftproce-
dures. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Hier is dus geen sprake van een 
negatief, maar van een positief effect. De bestuurslasten blijken wel enigszins 
toegenomen, alhoewel minder dan gevreesd, terwijl de bezwaarprocedure inder-
daad ook een zekere aanzuigende werking laat zien.

Voorts kan alvast gemeld worden dat Koenders en Sanders17 een bezwaar-
schrift aanmerken als een aanvraag om terug te komen op een eerder besluit 
zonder de verplichting om melding te maken van nieuwe feiten of gewijzigde 
omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6 Awb.

Een definitie van ‘bezwaar maken’ wordt gegeven in artikel 1:5, eerste lid, 
Awb18. Het maken van bezwaar geschiedt op grond van artikel 6:4, eerste lid, van 
de Awb door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen.

16 K.H. Sanders 1999 (dissertatie RUG, 1999), p. 87 e.v.
17 Koenraad & Sanders 2006, p. 12.
18 Artikel 1:5, 1e lid, Awb: ‘Onder het maken van bezwaar wordt verstaan: het gebruik maken van de 

ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.’
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3.3.2 Volledige heroverweging

Artikel 7:11, eerste lid, van de Awb stelt: Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt 
op grondslag daarvan een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Dat 
betekent19 dat een bestuursorgaan bij de beoordeling van een bezwaarschrift zich 
zelf steeds drie vragen moet stellen, te weten:
1. Is het bezwaar ontvankelijk?
2. Is het bezwaar terecht gemaakt?
3. Kan het bestreden besluit in stand blijven?

Ad vraag 1: De ontvankelijkheid van een bezwaarschrift kan worden bepaald aan 
de hand van de artikelen 6:5 (met: vereisten bezwaar- of beroepschrift), 6:6 (met: 
gelegenheid tot herstel verzuimen), en 6:7 t/m 6:12 (betreffende de bezwaar/-
beroepstermijn).

Ad vraag 2: Konijnenbelt & Van Male20 wijzen erop dat artikel 7:11 Awb niet 
de mogelijkheid vermeldt om het bezwaar gegrond of ongegrond te verklaren, 
maar dat dit in de praktijk doorgaans toch wordt gedaan. In haar uitspraak van 4 
december 200221 heeft de ABRvS ten aanzien van de in de desbetreffende zaak 
ingediende bezwaren overwogen dat een ‘vaste formulering (gegrond respectieve-
lijk ongegrond) in de regel de duidelijkheid dient, doch onder omstandigheden soms 
beter op andere wijze verkregen kan worden’. Met andere woorden: een beslissing 
op bezwaar behoeft geen standpunt over de (on)gegrondheid van het bezwaar te 
bevatten. Voornoemde uitspraak betrof een zaak waarin het College van burge-
meester en wethouders bij besluit van 13 januari 1999 twee personen, M. & R., 
had gelast om, onder oplegging van een dwangsom, de permanente bewoning 
van een zomerhuisje te staken. De bezwaren van M. & R. tegen het (primaire) 
besluit van 13 januari 1999 werd op 1 juni 1999 ongegrond verklaard met instand-
houding van dit besluit, alhoewel M. & R. al vanaf 22 januari 1999 elders stonden 
ingeschreven. Na een rechtsgang tot en met de ABRvS, herriep het College van 
burgemeester en wethouders – in uitvoering van de desbetreffende uitspraak van 
de ABRvS –het primaire besluit van 13 januari 1999 met ingang van 22 januari 
1999, zijnde de datum waarop M. & R. elders stonden ingeschreven. Daarbij 
verklaarde dit collede de bezwaren van M. & R. echter opnieuw ongegrond. In 
de daarop volgende rechtsgang ging het tussen partijen om de vraag of de door  

19 SAMSOM III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar afd. 7.2, no’s 5 t/m 8.
20 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 537.
21 ABRvS 4 december 2002, JB 2003, p. 36 (vaste bewoning zomerhuisje), m.nt. A.M.L. Jansen; ABRvS 17  

 september 2003, JB 2003, p. 312. 
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M. & R. ingebrachte bezwaren nu gegrond danwel ongegrond waren of wellicht 
deels gegrond, deels ongegrond, zoals de rechtbank bepaalde. De einduitkomst 
van dit geschil is gegeven bij bovenvermelde uitspraak van de ABRvS van 4 
december 2002. Dat de ABRvS niet koos voor de oplossing van de rechtbank, laat 
zich als volgt verklaren. De ongegrondheid van die bezwaren zou dan de periode 
betreffen met betrekking waartoe geen herroeping van het primaire besluit plaats 
vond, en de gegrondheid de periode met betrekking waartoe het primaire besluit 
uiteindelijk wel herroepen werd. Zo bezien, zou de conclusie getrokken kunnen 
worden dat een gegrond bezwaar tot een herroeping leidt, terwijl een ongegrond 
bezwaar niet tot een herroeping leidt. Echter, de praktijk wijst uit dat een gegrond 
bezwaar niet zonder meer hoeft te leiden tot een herroeping van het primaire 
besluit, en een ongegrond bezwaar die herroeping niet uitsluit22. Dat de al dan 
niet gegrondheid van een bezwaar niet bepalend behoeft te zijn voor de uitkomst 
van de bezwaarprocedure als neergelegd in het besluit op bezwaar heeft te maken 
met ‘het (ruime) heroverwegingskarakter dat aan de bezwaarschriftfase kleeft, waarin 
die fase zich ook onderscheidt van administratief beroep en vooral rechtspraak’, aldus 
Jansen in zijn noot onder bovenbedoelde uitspraak van de ABRvS van 4 december 
200223. Dit voor ogen houdend, wordt begrijpelijk waarom artikel 7:11 Awb niet 
spreekt over gegrond of ongegrond verklaring. Een en ander neemt niet weg dat 
met de (on)gegrond verklaring wel komt vast te staan of sprake is van een al dan 
niet onrechtmatig besluit. In geval van een onrechtmatig genomen besluit bestaat 
de mogelijkheid voor de belanghebbende om bij het betrokken bestuursorgaan 
schadevergoeding te claimen die hij/zij ten gevolge van het onrechtmatig geno-
men besluit heeft geleden24. Ook erkent een bestuursorgaan via een gegrond ver-
klaring van een bezwaar dat er in het kader van de primaire besluitvorming iets 
toch niet helemaal gegaan is zoals dat had gemoeten. Hieruit kan een bezwaarde 
een zekere genoegdoening putten. Een en ander verklaart dat bestuursorganen 
in de praktijk doorgaans wel tot een (on)gegrondverklaring overgaan, ook al zegt 
artikel 7:11 Awb hierover niets.

Ad vraag 3: Deze vraag dient – zoals bij de toelichting op vraag 2 al is aangege-
ven – los van de vraag naar de (on)gegrondheid van het bezwaar beantwoord te 
worden, en wel op basis van de actuele feiten en omstandigheden, dat wil zeggen 
‘ex nunc’. Hierbij wordt zowel op rechtmatigheids- als doelmatigheidsgronden 
getoetst25. Het feit dat sprake is van een volledige heroverweging brengt volgens 

22 Damen e.a. 2006, p. 184 no. 552, alhoewel schrijvers dit in no. 553 – m.i. ten onrechte – weer tegen-
spreken; Tak 2005, p. 705.

23 Zie voor een nadere uiteenzetting ook de laatste alinea van deze subparagraaf.
24 Zie artikel 7:15, tweede lid, Awb.
25 Zie voor de ex nunc beoordeling verder onder subparagraaf 3.6.
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Konijnenbelt & Van Male26 in principe met zich mee dat een bezwaarde ook nog 
na het verstrijken van de bezwaartermijn, en zelfs na afloop van de hoorzitting 
nieuwe bezwaren en gronden mag toevoegen aan zijn bezwaarschrift, hoe verve-
lend dit ook is voor een goede procesorde. Konijnenbelt relativeert zijn standpunt 
enigszins door hieraan toe te voegen, dat de inhoud van de aanvraag en wet-
telijk geregelde informatieverplichtingen van de burger het geding in dit opzicht 
kunnen beperken. Toch vind ik zijn standpunt te ver gaan. Ik pleit ervoor dat een 
bezwaarde na indiening van zijn bezwaarschrift slechts volledig nieuwe bezwa-
ren mag inbrengen, voor zover sprake is van nieuwe feiten waarvan de bezwaarde 
niet eerder kennis kon nemen. Artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de 
Awb stelt mijns inziens niet vrijblijvend dat het bezwaarschrift de gronden van 
het bezwaar dient te bevatten. Klein is op dit punt genuanceerder27. Hij stelt dat 
het niet onredelijk is van de eiser in beroep (bij de rechter) te verwachten dat deze 
in een zo vroeg mogelijk stadium de hem bekende bezwaren van feitelijke aard 
stelt28. Volgens mij geldt hetzelfde voor de bezwaar- (en administratieve beroeps)
fase. Hieraan doet niet af dat aan de motivering van een bezwaar- (of beroep-
schrift) geen hoge eisen gesteld worden. Evenmin doet hieraan af dat de discussie 
tijdens de hoorzitting kan leiden tot inbreng van nieuwe relevante informatie die 
een van de partijen ter beschikking heeft29.

Een volledige heroverweging betekent overigens niet dat de bestreden beschik-
king in al zijn aspecten wordt heroverwogen. Door in artikel 7:11, eerste lid, de 
woorden ‘op grondslag van’ te gebruiken, heeft de wetgever aangegeven dat slechts 
de door een bezwaarde bestreden onderdelen van het besluit in kwestie mogen 
worden heroverwogen. Daarmee is een zekere connexiteit tussen ingediende 
bezwaren en heroverweging uitgangspunt30. In dit connexiteitsvereiste ligt een 
verbod van reformatio in peius besloten. Dit verbod geeft uitdrukking aan het 
beginsel dat een rechtsmiddel (in casu: bezwaar) dat door een burger wordt aan-
gewend, niet in zijn nadeel mag werken. De mogelijkheid voor het bestuur om 
fouten gemaakt tijdens de primaire besluitvorming te corrigeren in het kader 
van een bezwaarprocedure, mag niet ten koste van de individuele burger gaan. 
Ware dit anders, dan zou daarmee immers de doelstelling om burgers individu-
ele rechtsbescherming te bieden, naar het tweede plan opschuiven. Zo bezien 
gaat rechtsbescherming dus boven verlengde besluitvorming31. De woorden ‘op 
grondslag van’ betekenen daarmee echter nog niet dat de grondslagen voor de 

26 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 531.
27 Samsom II, G.P. Kleijn, artikelsgewijs commentaar artikel 6:5.
28 Ook Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 414.
29 Samsom III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar art. 7:9, punt 2.
30 Zie ook Notten 1998 (dissertatie UM 1998), en Van Ballegooij e.a. 2002, p. 199.
31 MvT bij de 2e tranche van de Awb. Kamerstukken II 1991/1992, 22 495, nr. 3, p. 35.
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heroverweging per se in het bezwaarschrift gevonden moeten worden. Indien het 
bestuursorgaan los van het bezwaar bevoegd is om in te grijpen in de rechtsver-
houding met een bezwaarmaker32, kan het besluit op bezwaar uiteindelijk toch 
ongunstiger uitpakken voor die bezwaarmaker33. Koenraad en Sanders voeren 
hier aan dat het enkele feit dat een bezwaarschrift wordt ingediend, niet betekent 
dat het betrokken bestuursorgaan niet meer zou mogen besturen voor wat betreft 
die zaak34.

Samenvattend kan worden gesteld dat, naast geschreven of ongeschreven 
rechtsregels die het bestuursorgaan ambtshalve in zijn beschouwing dient te 
betrekken, alleen die aspecten die in het bezwaarschrift aangesneden worden, 
het voorwerp van de heroverweging in het kader van de bezwaarprocedure zullen 
uitmaken. De vraag of al dan niet volledig is heroverwogen wordt in beroep bij de 
rechter niet van openbare orde geacht. Of de heroverweging in bezwaar volledig 
is geweest, wordt dus niet ambtshalve door de rechter getoetst.

3.3.3 De gevolgen van de volledige heroverweging

In artikel 7:11, tweede lid, van de Awb wordt gesteld dat, voor zover een heroverwe-
ging daartoe aanleiding geeft, het bestuursorgaan het bestreden besluit herroept 
en daar voor in de plaats, voor zover nodig, een nieuw besluit neemt. Koenraad 
en Sanders35 noemen in dit verband een opgelegde last onder dwangsom, waar-
bij een bezwaarde tevreden zal zijn met de herroeping van deze last. Daarnaast 
noemen zij als voorbeeld het aantekenen van bezwaar tegen een subsidieafwij-
zingsbesluit. Zij stellen dat de bezwaarde pas opgelucht adem zal halen, wanneer 
het bestuursorgaan niet alleen de betwiste weigering herroept, maar tevens de 
gevraagde subsidie alsnog verstrekt. Koenraad en Sanders geven met dit laatste 
voorbeeld al aan dat de herroeping van een besluit niet per definitie een ander 
besluit met zich brengt. In deze beide door Koenraad en Sanders gegeven voor-
beelden is sprake van een herroeping van het primaire besluit. Het komt echter 
ook voor dat de heroverweging slechts aanleiding geeft tot verbetering van de 
gronden van het primaire besluit, zonder dat er aanleiding is om tot herroeping 
van het primaire besluit over te gaan. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voor-
doen wanneer sprake is van een ondeugdelijke motivering, die alsnog verbeterd 
kan worden. De verbetering van de gronden van een besluit in primo naar aanlei-
ding van een bezwaar/administratieve beroepsprocedure is ook niet strijdig met 

32 ABRvS 15 december 2004, AB 2005, 431.
33 CRvB 19 juli 2000, JB 2000, p.258; CRvB 26 mei 2003, JB 2003, p. 195.
34 Koenraad & Sanders 2006, p. 90.
35 Koenraad & Sanders 2006, p. 12.
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artikel 6 EVRM36. Duidelijk op dit punt is de volgende uitspraak van de CRvB. 
In bezwaar wijzigde een gemeente de motivering van een door haar genomen 
primair besluit met instandhouding van dit besluit. Nadat de rechtbank de beslis-
sing op bezwaar had vernietigd, ging de gemeente van deze rechterlijke uitspraak 
in beroep. De CRvB overweegt dan: 

 ‘dat artikel 7:11 Awb niet in de weg staat aan de handhaving van een besluit op een 
andere grond dan die waarop het in bezwaar bestreden besluit steunt. Op grondslag 
van het bezwaar vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats. Voor zover 
die heroverweging daartoe aanleiding geeft, herroept het bestuursorgaan het bestreden 
besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Het hier in 
geding zijnde op bezwaar genomen besluit is niet als gevolg van de gewijzigde motivering 
een wezenlijk ander besluit geworden dan het in primo genomen besluit. Voor herroeping 
van het bestreden besluit was hier dan ook geen aanleiding, terwijl voorts niet valt in te 
zien dat bij handhaving van het besluit het gemaakte bezwaar niettemin gegrond zou 
moeten worden verklaard.’ 

Het ging in deze zaak om een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet. 
Daarmee betreft het een besluit met weinig tot geen beoordelingsvrijheid. In 
subsidiezaken heeft men wel die beoordelings-, alsook beleidsvrijheid37. Gebruik-
making van deze vrijheden in het kader van een heroverweging betreffende een 
subsidiebesluit, kan, onder herroeping van het bestreden besluit, leiden tot een 
nieuw besluit met instandlating van de gevolgen van het bestreden besluit. Konij-
nenbelt verwoordt dit als volgt: 

 ‘Een simpele wijziging van de motivering – dat wil zeggen een aanvulling, verduidelijking 
of verbetering van de gronden – van het bestreden besluit zal als zodanig in het algemeen 
geen besluit, als bedoeld in artikel 6:18 van de Awb, zijn; een wijziging van de motivering 
van het initiële besluit op essentiële punten echter wel.’

3.3.4 Rechtsbescherming versus verlengde besluitvorming

De wetgever heeft – zoals hierboven aangegeven – de Awb zo willen inrichten dat 
de besluiten die de bestuursorganen nemen ten opzichte van de burgers, zorgvul-
dig (rechtsbeschermingsfunctie) en zo efficiënt mogelijk (trechterfunctie en zeef-
werking, te bespreken in respectievelijk de subparagrafen 3.3.5 en 3.3.6) zijn. Het 
zal zonder meer duidelijk zijn dat zowel de burgers als de bestuursorganen gebaat 

36 ABRvS 4 augustus 1998. RAwb 1999, 21.
37 ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394/1/H2.
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zijn met efficiënte besluiten. De gewenste ‘zorgvuldigheid’ wordt begrijpelijk 
gezien het feit dat rechtsbetrekkingen tussen een bestuursorgaan en een burger 
aan beide kanten verplichtingen inhouden, ook al stelt de overheid de inhoud 
van deze rechtsbetrekkingen grotendeels eenzijdig – dus vanuit een machtspositie 
gebaseerd op wettelijke voorschriften – vast. Door die eenzijdige vaststelling zijn 
de burgers doorgaans afhankelijk van overheidsbeslissingen, en tegelijkertijd in 
de verhouding van bestuur tot burger relatief machteloos. In een democratische 
rechtsstaat – zoals Nederland is – dient de rechtsorde daarom te voorzien in een 
stelsel van rechtsbescherming ten behoeve van haar burgers. Rechtsbescherming 
tegen het bestuur richt zich op het bindend beslechten van een geschil over de 
inhoud van een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking38 door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie39. Vaak worden de overheidsbeslissingen die 
individuele burgers betreffen, genomen in beleidsvrijheid en/of beoordelingsvrij-
heid. Dit vraagt, ter ondersteuning van het basisvertrouwen van de burger in de 
democratische rechtsstaat, om tegenwicht in de vorm van rechterlijke controle. De 
politieke controle van het bestuursorgaan betreft immers slechts het bestuurlijk 
handelen als zodanig en deze vorm van controle ziet slechts zelden op individuele 
gevallen. Zoals onder 3.2 is aangegeven, is het bestuur echter niet zo gesteld op 
rechterlijke controle. Het bestuur geeft de voorkeur aan een verlengde besluit-
vorming die werkt als een zeef (zo weinig mogelijk zaken dienen door de rechter 
beslist te worden) door het bestuur de gelegenheid te bieden om eventuele fouten 
en miscommunicatie in haar besluitvorming met betrekking tot burgers te cor-
rigeren alvorens de rechter mag worden ingeschakeld. Waar een bestuursorgaan 
ook los van het bezwaar of beroep reeds bevoegd is tot intrekking of wijziging 
(lees: correctie) van een primair besluit, is het bestuursorgaan daarvoor echter 
niet afhankelijk van de indiening van een bezwaarschrift door een burger. Daar-
mee zie ik de verlengde besluitvorming (met haar correctie- en leerfunctie) die 
via de bezwaarschriftprocedure zijn beslag krijgt, als een bijkomende – zijn het 
voor een bestuursorgaan niet onbelangrijke – functie van deze procedure, maar 
niet als doel op zich. Ook het feit dat een bestuursorgaan niet alleen mag maar 
ook – ambtshalve – tot herstel van gemaakte fouten in het kader van de primaire 
besluitvorming moet overgaan zodra een burger bezwaar aantekent tegen het pri-
maire besluit, wijst er m.i. op dat in de bezwaar- (en administratieve beroeps)fase 
de rechtsbescherming van de burger voorop staat.

Andere voorbeelden die het belang van de rechtsbeschermingsfunctie benadruk-
ken, zijn:

38 Deze definitie is afkomstig van Konijnenbelt & Van Male 2005, blz. 496.
39 EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1 m.n. E.M.H. Hirsch Ballin (Benthem-arrest).

Valk binnen_14.indd   60 28-5-2008   11:29:05



61

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

– Bezwaar en beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een 
bestuursorgaan is niet aan een termijn gebonden, mits de belanghebbende 
burger op zijn beurt niet onredelijk lang de tijd neemt om dit te laat genomen 
besluit aan te vechten (zie artikel 6:12, eerste lid, van de Awb). In geval er geen 
bezwaar-/beroepsclausule in de besluitbrief staat vermeld, is een te laat inge-
diend bezwaar-/beroepschrift – sedert een uitspraak van de ABRvS van 8 mei 
2001 – pas verschoonbaar indien sprake is van bijkomende omstandigheden 
die de te late indiening mede verschoonbaar maken40.

– Indien in één keer niet is voldaan aan de vormvereisten van artikel 6:5 Awb 
of enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van 
het bezwaar-/beroepschrift (zoals overlegging van een schriftelijke machtiging 
indien een ander namens de belanghebbende partij optreedt in de bezwaar-/
beroepsprocedure41), moet de indiener van een bezwaar-/beroepschrift een 
herkansing aangeboden krijgen krachtens artikel 6:6 Awb.

3.3.5 Trechter- of fuikfunctie

Bij de trechterfunctie of (argumentatieve) fuikfunctie gaat het om de omvang van 
het geschil in geding. In administratief beroep is het beroepsorgaan enigszins 
beperkt in de omvang van het geschil. Zij kan namelijk niet buiten de in het 
beroepschrift aangevoerde gronden gaan. Deze trechterwerking geldt in mindere 
mate voor de tweede fase waar een bezwaarprocedure wordt gevoerd (door het-
zelfde orgaan dat de primaire beslissing heeft genomen). Hier is immers sprake 
van een volledige heroverweging. Aan de andere kant geldt ook hier – zoals 
besproken – een zeker connexiteitsvereiste: het bestuursorgaan kan niet buiten 
de bezwaargronden gaan, waar er geen reden is om op grond van de actuele feiten 
en omstandigheden tot een ander besluit te komen.

Voor wat betreft de derde fase biedt artikel 8:69 Awb de basis. Dit artikel 
regelt de ‘buitengrens’ van de omvang van het geschil. Onderdelen van het besluit 
waarmee partijen vrede lijken te hebben, mag de rechter – in principe – niet in de 
zaak betrekken, met andere woorden: de rechter mag niet ‘ultra petitum’ gaan42. 
De omvang van het geding is afhankelijk van (een of meer onderdelen van) het 
bestreden besluit, de ingediende beroepsgronden, en de feitelijke onderbouwing 
daarvan.

40 ABRvS 8 mei 2001, AB 2001, 291, m.n. LD (vrachtschip te Wijchen); CRvB 16 maart 2004, JB 2004, 
190.

41 ABRvS 15 juni 2005, nr. 200409980/1.
42 CRvB 7 februari 2001, AB 2001, 178 m.nt. HBr.
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Tot de wijziging van artikel 6:13 Awb per 1 juli 2005 hield de rechter de zoge-
naamde Medembliklijn43 aan. Deze lijn hield in dat de rechter gronden, feitelijke 
gegevens of bewijsmiddelen die pas voor het eerst in beroep naar voren werden 
gebracht, buiten beschouwing liet voor zover die ook reeds in de bestuurlijke 
voorprocedure naar voren gebracht hadden kunnen worden. De enige uitzon-
dering vormden gronden inzake de toepasselijkheid van een rechtstreeks wer-
kende bepaling van EG-recht44. Deze konden en kunnen ook in de derde fase 
voor het eerst worden ingebracht. In zijn dissertatie noemt Crommelin45 dit het 
zogenaamde ‘grievenstelsel’. Sedert 1 juli 2005 is de trechterfunctie enigszins 
afgezwakt, en kunnen ten aanzien van alle onderdelen van een besluit die in de 
bestuurlijke voorprocedure aan de orde zijn gesteld alsnog nieuwe gronden, feite-
lijke gegevens of bewijsmiddelen ingebracht worden bij de rechter. Daarmee is de 
rechter overgestapt op ‘het stelsel van beperkt volledige toetsing’. Crommelin stelt 
dat in de jaren 1995-1996 onderzoek46 is gedaan naar de wijze waarop de rechter 
met artikel 8:69 Awb omging. Uit dit onderzoek is gebleken dat de rechter ook 
toen al het grievenstelsel niet steeds dwingend volgde, maar een derde stelsel dat 
een compromis vormde tussen het grievenstelsel en het stelsel van beperkt vol-
ledige toetsing (het zogenaamde ‘compromisstelsel’). In dit compromisstelsel laat 
de rechter de vraag of een door hem/haar gevonden onrechtmatigheid ambtshalve 
onderzocht moet worden, afhangen van de ernst van de mogelijke schending, de 
zichtbaarheid daarvan, de ongelijkheid tussen partijen, en of de belanghebbende 
rechtsbijstand heeft. Op grond van de jurisprudentie kan worden geconcludeerd 
dat de CRvB het compromisstelsel respectievelijk de nieuwe lijn van beperkt vol-
ledige toetsing wat ruimhartiger toepast dan de ABRvS, maar hierbij kan een 
rol spelen dat de CRvB normaliter tweepartijen-geschillen beslecht, terwijl de 
ABRvS vaker te maken krijgt met belangen van derden in de haar voorgelegde 
zaken. Ook kwam Crommelin tot de conclusie dat de rechter zich bevoegd acht 
zijn beoordeling uit te breiden tot een beoordeling van die onderdelen van het 
bestreden besluit die een nauw verband of nauwe verwevenheid hebben (CRvB) 
respectievelijk onlosmakelijk verbonden zijn (ABRvS) met de bestreden onderde-
len. Crommelin voegt hieraan toe dat ten aanzien van formele voorschriften nog 
steeds het grievenstelsel geldt, voor zover deze voorschriften niet van openbare 
orde zijn (zoals de wettelijke termijnen). Daarnaast wijst hij erop dat de jurispru-
dentie geen uitsluitsel geeft over de mate waarin de onderdelen in beschouwing 
worden genomen die de rechter meeneemt in zijn oordeel. Ten slotte meldt hij 

43 ABRvS 9 mei 1995, AB 1995, 529 (Medemblik).
44 ABRvS 20 augustus 2003, AB 2003, 391.
45 Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 412 e.v.
46 J.B.J.M. ten Berge, B.W.N. de Waard & R.J.G.M. Widdershoven e.a, Ervaringen met de Awb. Het  

 bestuursprocesrecht, Deventer: Tjeenk Willink, 1996.

Valk binnen_14.indd   62 28-5-2008   11:29:05



63

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

dat het thans gevolgde stelsel van beperkt volledige toetsing beter dan de andere 
genoemde stelsels aansluit op hetgeen in de parlementaire geschiedenis op dit 
punt naar voren is gebracht.

Koenraad & Sanders47 wijzen erop dat de meningen over de juridische aan-
vaardbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid van de trechterfunctie in de 
literatuur uiteenlopen. Deze schrijvers wijzen er ook op dat voor de rechter – dus 
na de hoorzitting gehouden in de tweede fase – vaak meer geschilpunten voorlig-
gen dan in bezwaar/administratief beroep.

3.3.6 Zeef- of filterfunctie

Bij de zeef- of filterfunctie (hierna: zeefwerking) gaat het erom dat ten aanzien 
van zo weinig mogelijk besluiten een tweede respectievelijk derde fase procedure 
plaatsvindt.

Hierboven is er al op gewezen dat de Awb-wetgever bestuursorganen ook uit 
efficiëncy overwegingen wilde prikkelen tot het nemen van kwalitatief goede pri-
maire besluiten. De belanghebbende burgers zullen immers minder snel geneigd 
zijn om in bezwaar en beroep te gaan, wanneer de hen betreffende besluiten van 
voldoende kwaliteit zijn. In de voorganger van de Awb, de Wet Arob48, was vooral 
een bezwaarprocedure opgenomen uit vrees voor overbelasting van de Raad van 
State, die zou gaan optreden als beroepsinstantie ten aanzien van administratieve 
beschikkingen. Ook onder de Awb wenst men overbelasting van de rechter te 
voorkomen. Een en ander betekent dat zeefwerking zowel van de eerste naar de 
tweede fase als van de tweede naar de derde fase speelt.

Naar de zeefwerking van de tweede naar de derde fase heeft Sanders in 1998 
onderzoek uitgevoerd49. De onderzoeksbevindingen wezen uit dat de filterratio’s 
– dus het percentage bezwaarschriften waarop geen beroep op de rechter volgt – 
tussen de 59 en 100% lagen. Koenraad en Sanders50 stellen dat de filterratio’s 
niets zeggen over de kwaliteit van de bezwaarschriftenprocedure, omdat er tal-
loze redenen kunnen zijn om geen beroep in te stellen. Naast de kwaliteit van de 
bezwaarprocedure noemen zij de energie en tijd die het een bezwaarde kost om 
verder te procederen. Ik zou aan deze laatste zin toe willen voegen: gezien hun 
kansen in bezwaar/beroep op een voor hen positief besluit.

Het is een vraag of datzelfde opgaat voor de zeefwerking van de eerste naar 
de tweede fase. In de Inleiding van deze studie is al aangegeven dat de  neiging 

47 Koenders & Sanders 2006, p. 13 en 17.
48 Ingevoerd per 1 juli 1976.
49 Sanders 1999 (dissertatie RUG), p. 164 e.v.
50 Koenraad & K.J. Sanders 2006, p. 17.
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bestaat om bestuursorganen af te rekenen op het aantal bezwaren dat zij in ver-
houding tot het aantal door hen genomen besluiten binnen krijgen, ook waar 
deze bezwaren grotendeels ongegrond worden verklaard. Over het algemeen 
kan verwacht worden dat de apert ontoereikende respectievelijk minder zorg-
vuldig tot stand gekomen besluiten in de bezwaarfase van tafel verdwijnen. 
In zoverre zal een bezwaarprocedure vaker terecht worden aangespannen dan 
een beroepsprocedure voor de rechter. Echter, een bezwaarprocedure heeft een 
minder formeel karakter dan een beroepsprocedure voor de rechter. Daardoor 
zullen ook belanghebbenden met minder objectieve of anderszins minder over-
tuigende redenen geneigd zijn om een poging ter verbetering van hun positie 
in een bezwaarprocedure te wagen. Ten slotte zal een belanghebbende met een 
emotionele ‘drive’ om tegen een primaire beslissing in te gaan, na afloop van de 
bezwaarfase waarschijnlijk enigszins bekoeld zijn. Ik vermoed dat van de eerste 
naar de tweede fase de filterratio – in casu het percentage primaire besluiten 
waarvan niet in bezwaar wordt gegaan – daarom enkel iets zegt over de kwaliteit 
van de in eerste instantie genomen besluiten, waar deze ratio opvallend hoog 
is (en dus het percentage bezwaarschriften opvallend laag). Konijnenbelt & Van 
Male51 wijzen erop dat de zeefwerking aanzienlijk kan worden opgevoerd door de 
binnen gekomen bezwaarschriften te laten afhandelen door een onafhankelijk 
adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Awb. Zie voor deze adviescommissie 
verder onder subparagraaf 3.7.

3.3.7 De bezwaarprocedure als bestuurlijke voorprocedure

3.3.7a Algemeen
Nadat onder de Wet Bab52 weinig gebruik was gemaakt van de bij die wet gebo-
den mogelijkheid van een bezwaarprocedure, heeft de Commissie Wiarda deze 
procedure uitgebouwd tot een bezwaarprocedure ten behoeve van de Wet Arob 
uit vrees voor overbelasting van de Raad van State, die zou gaan optreden als 
beroepsinstantie ten aanzien van beschikkingen van zowel centrale als lagere 
overheidslichamen. Zo heeft de bezwaarprocedure in het stelsel van de Awb – als 
opvolger van de Wet Arob – tevens de functie van een bestuurlijke voorprocedure 
voorafgaand aan het bindend beroep op een (administratieve) rechter. De in arti-
kel 8:42, eerste lid, van de Awb neergelegde verplichting van het bestuurs orgaan 
om in principe binnen vier weken na de dag van verzending aan dit orgaan van 
het beroepschrift de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank 
toe te zenden tezamen met een verweerschrift, spreekt in dit verband voor zich. 

51 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 518. 
52 ingevoerd per 1 januari 1964.
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Eerder is bij de bespreking van ‘de werking van het driefasenmodel van de Awb’ 
al aangegeven dat de bezwaarprocedure – gezien de bijzondere wetgeving waarbij 
administratief beroep wordt geregeld of overgeslagen – slechts één van de vele 
mogelijkheden is waarop de wetgever met de tweede fase van het Awb-model 
omgaat. In dit opzicht zijn ook de voorbeelden van administratief beroep gegeven 
onder 3.4.1 illustratief. Van de Awb-bezwarenprocedure als algemene bestuurlijke 
voorprocedure kan dan ook moeilijk gesproken worden. Wat hier ook van zij, de 
beroepsprocedure bij de rechter zal sneller verlopen en aan kwaliteit kunnen 
winnen naarmate de standpunten en motieven van partijen duidelijker zijn 
geworden in de tweede fase (verduidelijkingsfunctie van de bestuurlijke voorpro-
cedure). Daarmee zou ook de omvang van het geding nader afgebakend moeten 
zijn tijdens de bestuurlijke voorprocedure. Dat is onderzocht, maar blijkt – zoals in 
subparagraaf 3.3.5 al opgemerkt is – niet het geval53. Het voeren van een bestuur-
lijke voorprocedure leidt doorgaans wel tot een toegankelijk dossier, waardoor de 
rechter minder tijd en energie in de zaak behoeft te steken.

In het kader van de bestuurlijke voorprocedure wordt – afgezien van hetgeen 
hiervoor al gezegd is ten aanzien van de volledige heroverweging – beslist op 
grondslag van het ingebrachte bezwaarschrift. De motivering van de beslissing 
op bezwaar is in het licht van de ingenomen standpunten van wezenlijk belang. 
Deze motivering is daardoor doorgaans meer toegespitst op het individuele voor-
liggende geval dan de motivering van het primaire besluit.

Tegenwoordig wordt gewezen op de mogelijkheden van mediation die ook in een 
bezwaarprocedure kunnen worden aangewend. Een kenmerk van mediation is 
dat gepoogd wordt de ‘te verdelen koek te vergroten’. Waar een aanvrager om een 
begunstigende beschikking vraagt, zijn de mogelijkheden daartoe echter beperkt, 
zodat mijns inziens van mediation hier niet te veel verwacht kan worden.

Als nadeel van de bezwaarprocedure wordt wel aangevoerd dat sprake kan zijn 
van een onnodige herhaling van zetten, namelijk wanneer uitgebreid (voor)overleg 
is gevoerd in eerste instantie. Dan wegen de kosten niet op tegen de toegevoegde 
waarde van de procedure. Sedert september 2004 bestaat echter de mogelijkheid 
van (beperkte) prorogatie, waarmee dit nadeel kan worden ondervangen.

3.3.7b De bewijslastverdeling in het kader van de juridische voorprocedure
In bezwaar kunnen bevoegdheidsgebreken, verzuim van de hoorplicht, motive-
ringsgebreken en zelfs de formele grondslag van het bestreden primaire besluit 
herzien worden. Ook de feitengaring dient plaats te vinden tijdens de bestuurlijke 
besluitvorming. De onderzoekslast die het bestuur op grond van artikel 3:2 Awb 

53 Koenraad & Sanders 2006, p. 17.
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heeft in primo, geldt ook in bezwaar en beroep. De zorgvuldigheid waarmee deze 
last is uitgevoerd in het kader van de bestuurlijke voorprocedure, is bepalend voor 
de kwaliteit van de inhoud van het dossier waarmee de rechter in de derde fase 
– in geval van een beroep op de rechter – aan de slag moet. Deze plicht houdt 
tevens in dat een bestuursorgaan tijdig en duidelijk aangeeft welke informatie en 
bewijs ter zake van een burger wordt verlangd. Ook mag het bestuur kennelijk 
relevante informatie niet zwijgend passeren, zonder noodzakelijke onderbouwing 
te vragen. Op een aanvrager rust ingevolge artikel 4:2 Awb weliswaar de verant-
woordelijkheid voor de volledigheid en de feitelijke grondslag van zijn aanvraag, 
en geldt als regel voor het (feiten)onderzoek naar aanvragen om begunstigende 
besluiten dat de in een aanvraag geïmpliceerde stellingen door de aanvrager 
aannemelijk gemaakt moeten worden. Echter, het bestuur moet de aanvrager 
voorlichten over zijn bewijslast, omdat een aanvrager doorgaans niet door heeft, 
welke extra gegevens relevant zijn54. Schuurmans stelt echter in haar proefschrift 
dat de onderzoeksplicht van artikel 3:2 Awb in het algemeen ook weer niet zo ver 
gaat dat het bestuursorgaan alles in het werk moet stellen om zelf de gegevens 
te verkrijgen die eventueel zouden leiden tot inwilliging van de aanvraag. Zij 
noemt twee uitzonderingen waar dit anders is: 1. in geval een aanvrager zich op 
het gelijkheidsbeginsel beroept, draagt het bestuursorgaan de bewijsvoeringslast 
omdat het bestuur zelf de consistentie van zijn eigen beleid heeft te bewaken, en 
2. bij handhavingsverzoeken. Het is namelijk aan het bestuur om te onderzoe-
ken of sprake is van een illegale situatie. Schuurmans voegt hier nog aan toe dat 
voor de bewijsvoeringslast van het bestuur relevant is in welke mate de te bewij-
zen feiten in zijn bewijsdomein liggen. Ook is het aan het bestuursorgaan om 
onderzoek te doen om de waarde van het overgelegde bewijsmateriaal te kunnen 
bepalen. Indien het bestuursorgaan weinig waarde toekent aan het overgelegde 
bewijsmateriaal, dient het bestuursorgaan dat te motiveren. Ten slotte moet het 
bestuursorgaan kunnen aantonen dat het – waar van toepassing – voldoende 
onderzoek heeft gedaan naar de nadelige gevolgen van het besluit.

De hier vermelde bewijsvoeringslast voor het bestuursorgaan ontheft de aanvra-
ger echter niet snel van zijn bewijsrisico. Deze verschuift slechts naar het bestuur 
waar de materiële wet de bewijslast expliciet aan het bestuursorgaan oplegt. Het 
komt echter ook voor dat niet zozeer sprake is van een objectieve feitenvaststelling, 
maar eerder van een weging van stellingen en de daarbij betrokken belangen, 
door het bestuursorgaan55. Schuurmans stelt hier: ‘Effectief bestuur kan alleen 

54 Schuurmans 2006, ‘Besluit gevraagd, bewijslast gekregen. De bewijslastverdeling bij het besluit 
op aanvraag’ (dissertatie VU 2006), Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2004, p. 217-227; ABRvS 19 
augustus 1999, AB 1999, 403 m.nt. MSV (winterbewaarprei).

55 Scheuder-Vlasblom 2006, p. 172.
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worden gevoerd indien het bestuur regelmatig gebruik maakt van vermoedens’, 
en ‘aan besluiten kunnen objectief onbewijsbare feiten ten grondslag liggen’56. 
Van een burger die de door het overheidsorgaan verkregen informatie betwist of 
meent dat de door het bestuur geconcretiseerde bewijslast en belangenafweging 
onredelijk is, wordt aldus meer verwacht dan eigen tegenargumenten hiertegen 
inbrengen om gelijk te krijgen. Hierbij mag voorts niet vergeten worden dat het 
betreffende besluit alleen voor vernietiging door de rechter in aanmerking komt, 
indien het bestuursorgaan, dat in eerste instantie de bewijsbeslissingen neemt 
en de feiten vaststelt, in redelijkheid niet tot de feitelijke bewijslast heeft kunnen 
komen (marginale toetsing). Volledigheidshalve zij erop gewezen dat waar een 
bestuursorgaan beslissingen moet voorbereiden voor een groot aantal gelijksoor-
tige gevallen (dus in geval van beslissingsfabrieken), dit bestuursorgaan tevoren 
een keuze zal moeten maken met betrekking tot zijn onderzoeksmethoden en 
de toelaatbare bewijsmiddelen. Een tijdige en consequente afhandeling van deze 
gevallen vergt namelijk vaste bewijsregels.

Ook zij erop gewezen dat de bestuursrechter op grond van artikel 6:69, derde 
lid, van de Awb bevoegd is tot aanvulling van de door partijen ingebrachte feiten. 
Deze feitenaanvulling heeft compensatie van ongelijkheid tussen partijen, en 
materiële waarheidsvinding ten doel. Crommelin57 wijst erop dat de rechter 
daarbij niet de regelingen van hoofdstuk 8 van de Awb betreffende het feitelijk 
onderzoek mag doorkruisen, en evenmin feiten mag aanvullen, die partijen niet 
(meer) mogen inbrengen (de zogenaamde bewijsfuik). Daarmee zijn de moge-
lijkheden waarover de rechter beschikt om de feiten daadwerkelijk aan te vullen 
marginaal.

3.3.8 De leerfunctie

Een regelmatige terugkoppeling van de afgehandelde bezwaren kan leiden tot 
bijstelling van het beleid van een bestuursorgaan en/of van zijn werkwijze of 
-instructies. De opinie en aanbevelingen van een onafhankelijke adviescommis-
sie in bezwaar kunnen ertoe bijdragen dat de leerfunctie werkt, aldus Notten58. 
Sanders meent dat de leerfunctie nauwelijks aantoonbaar is. Deze functie is op 
aanraden van de Raad van State indertijd in het wetsontwerp opgenomen59.

56 Schuurmans 2006, ‘Bewijslastverdeling in een bestuursrechtelijke context’ (dissertatie VU 2006), NTB  
 2004/1, p. 9.

57 Crommelin 2007 (dissertatie UL), p. 419-420.
58 Notten 1998 (dissertatie UM), p. 326 e.v. juncto p. 420.
59 Sanders 1999 (dissertatie RUG), p. 80.
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3.4 Het karakter van administratief beroep

3.4.1 Algemeen

Een definitie van ‘administratief beroep instellen’ wordt gegeven in artikel 1:5, 
tweede lid, Awb60. Het instellen van administratief beroep geschiedt door het 
indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan61. Dit is een ander bestuurs-
orgaan van hetzelfde of een ander openbaar lichaam. Daarmee is gelijk het 
belangrijkste verschil tussen de bezwaarprocedure en administratief beroep 
gegeven, namelijk dat het administratief beroep geen verlengde besluitvorming 
kent, omdat per definitie een ander, in de bestuurshiërarchie hoger geplaatst 
orgaan in tweede instantie beslist. Bij administratief beroep staat het element van 
toezicht van het hiërarchisch hogere orgaan op het lagere orgaan op de voorgrond 
en speelt – waar binnen dezelfde organisatie het hiërarchisch hogere beroepsor-
gaan de bezwaren tegen de primaire besluiten van meer dan één bestuursorgaan 
afhandelt – eenheid van besluitvorming een rol. Bij het gebruik van de term 
‘hiërarchisch hoger’ moet overigens niet gedacht worden aan de relatie tussen 
een leidinggevende en een ondergeschikte. Het hiërarchisch hogere bestuurs-
orgaan heeft op grond van zijn beroepsbevoegdheid geen zeggenschap over het 
bestuursorgaan dat in eerste instantie beslist. Het is dan ook niet nodig dat het 
beroepsorgaan dezelfde primaire bevoegdheden heeft als de bestuursorganen die 
in eerste instantie beslissen.

De beroepsbevoegdheid wordt steeds verleend bij een bijzondere wet. Daarbij 
dienen twee zaken geregeld te worden: a. het beroepsorgaan dient de bevoegdheid 
te verkrijgen om de beslissingen van het/de lagere bestuursorga(a)n(en) te ver-
nietigen, en b. het beroepsorgaan dient aangewezen te worden als beroepsinstan-
tie waarbij belanghebbende burgers van laatstbedoelde beslissingen in beroep 
kunnen komen. In de systematiek van de Awb is het bestuurlijk toezicht geregeld 
in Titel 10.2 (‘Toezicht op bestuursorganen’). Deze titel gaat over de bevoegdheid 
tot het goedkeuren, vernietigen en schorsen van besluiten van andere bestuurs-
organen. Administratief beroep onderscheidt zich van dit ‘echte’ toezicht doordat 
het initiatief hier steeds uitgaat van de belanghebbende burger. Dat wijst erop 
dat de rechtsbescherming van de burger ook bij administratief beroep voorop 
staat, en niet de beheersing van de financiële uitgaven en/of de coördinatie van 
het beleid zoals bij het toezicht krachtens Titel 10.2 van de Awb. Dat betekent 
ook dat het beroepsorgaan in beginsel de diepgang van zijn bemoeienis met het 

60 Artikel 1:5, 2e lid, Awb: “Onder het instellen van administratief beroep wordt verstaan: het gebruik 
maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een 
besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen”.

61 Artikel 6:4, 2e lid, Awb.
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lagere bestuursorgaan zelf kan bepalen62, terwijl een toezichthouder weinig tot 
geen beleidsvrijheid heeft sedert het gedogen van onwettige praktijken niet meer 
wordt geaccepteerd. Aldus kan geconcludeerd worden dat administratief beroep 
een mengvorm is van de bezwaarschriftprocedure en bestuurlijk toezicht, met 
een sterk contradictoir karakter nu naast de belanghebbende burger als eisende 
partij ook het primaire bestuursorgaan als verweerder in de beroepsprocedure 
betrokken is.

De deels afwijkende functie van het administratief beroep ten opzichte van 
de bezwaarschriftprocedure heeft de wetgever doen besluiten om ten aanzien 
van de (administratieve) beroepsprocedure regels te geven, die deels afwijken 
van de regels voor de bezwaarschriftprocedure. Dat verhindert overigens niet 
dat het beloop van beide procedures – zeker voor een juridisch niet onderlegde 
burger – overeenkomt. Alvorens de afdelingen 7.2 (met de bijzondere regels voor 
bezwaar) en 7.3 (met de bijzondere regels voor het administratief beroep) van de 
Awb vergelijkenderwijs te bespreken, volgen hieronder eerst nog enige voorbeel-
den van administratief beroep.

Ingevolge artikel 155 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Stcrt. 200, 
191) mag administratief beroep slechts opengesteld worden, indien: a. sprake is 
van een niet in overwegende mate gebonden besluit, en b. het belang van de een-
heid van beleid of van sturing door een hoger bestuursorgaan op een beleidster-
rein waarvoor dit orgaan verantwoordelijkheid draagt, niet afdoende door andere 
bestuursinstrumenten kan worden verzekerd. Administratief beroep vormt dan 
ook een uitzondering op de bij de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven 
bezwaarschriftprocedure. Toch zijn er genoeg voorbeelden van administratief 
beroep te vinden. Allereerst kan bij gemeentelijke autonome verordeningen 
krachtens artikel 152 van de Gemeentewet geregeld worden dat een belangheb-
bende burger van een besluit van het College van B&W bij de Gemeenteraad in 
(administratief) beroep komt.

Concrete voorbeelden van administratief beroep zijn te vinden in:
– de NWO-instellingswet (van een subsidiebeslissing genomen door een of 

enige van de acht bij het NWO-Reglement aangewezen Gebiedsbesturen staat 
krachtens artikel 30 van de NWO-Instellingswet beroep open bij het Algemeen 
Bestuur van NWO);

– de Flora en Faunawet (van de intrekking of weigering van een jachtvergunning 
door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio staat krachtens 
artikel 42, vierde lid, beroep open bij de Minister van Landbouw, Natuur en 
Visserij);

62 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 144.
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– de Wet wapens en munitie (van de intrekking of weigering van een wapen-
vergunning door de korpschef van het regionale politiekorps in de regio staat 
krachtens artikel 34 beroep open op de Minister van Justitie);

– de medische wetgeving (van ‘oordelen’ – zijnde Awb-besluiten – van de 
Medisch-ethische Toetsingscommissie die geen betrekking hebben op weten-
schappelijk onderzoek met geneesmiddelen staat krachtens artikel 23 van de 
Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen beroep open bij de 
Centrale Commissie Medische Onderzoek);

– de onderwijswetgeving (van beslissingen van de Commissies voor de examens 
of van examinatoren staat krachtens artikel 7:61 van de Wet op het Hoger 
Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek beroep open bij het College 
van beroep voor de examens);

– de Waterschapswet (van bepaalde besluiten van het Waterschapbestuur staat 
krachtens artikel 153 beroep open op Gedeputeerde Staten);

– het Waterleidingbesluit (van bepaalde besluiten staat krachtens artikel 23 
beroep open bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer);

– de Spoorwegwet d.d. 23 april 2003 (voor de spoorweginspectie staat krachtens 
artikel 13 in bepaalde gevallen beroep open op de Minister van Verkeer en 
Waterstaat).

Daarnaast zijn er voorbeelden waarin een beslissing van een bestuursorgaan bij 
bijzondere wet63 of ten gevolge van bestendig gebruik64 gelijkgesteld wordt met 
een uitspraak in administratief beroep. Dit wordt wel ‘quasi administratief beroep’ 
genoemd. Omdat de hoofdstukken 6 en 7 van de Awb niet op de Invorderingswet 
van toepassing zijn verklaard, maar tegelijkertijd eenzelfde soort procedure wordt 
voorgeschreven, zijn met name in de fiscale wetgeving voorbeelden te vinden van 
‘quasi administratief beroep’65.

3.4.2 De in (administratief ) beroep toepasselijke regels in afwijking van de 
bezwarenprocedure

Het essentiële verschil tussen de bezwarenprocedure en administratief beroep 
wordt het beste getypeerd door de verschillen tussen de artikelen 7:11 en 7:25 
Awb. Als toezichthouder dient het beroepsorgaan bij zijn beleidsmatige herbe-
oordeling terughoudender te zijn dan het bestuursorgaan dat de heroverweging 

63 Zie artikel 19, lid 3, Wet medezeggenschap onderwijs 1992.
64 Rb. Den Haag 19 oktober 1995, JB 1996, 90 juncto artikel 22 Waterstaatswet 1900.
65 Zie J.W. Ilsink en Richard H. Happé, Algemeen fiscaal bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2000.

Valk binnen_14.indd   70 28-5-2008   11:29:06



71

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

in bezwaar uitvoert. Dit met het oog op de consistentie van het beleid van het 
primair bevoegde orgaan en de decentralisatiegedachte. Die terughoudendheid 
komt duidelijk tot uiting in het verschil in formulering tussen artikel 7:11 (gel-
dend voor bezwaar) en artikel 7:25 Awb (geldend voor beroep). Krachtens artikel 
7:11 dient – zoals in paragraaf 3.3 uiteengezet is – in bezwaar een volledige her-
overweging plaats te vinden, en voor zover die heroverweging daartoe aanleiding 
geeft, het bestreden besluit herroepen te worden. Krachtens artikel 7:25 kan het 
bestreden besluit slechts worden vernietigd voor zover het beroep ontvankelijk en 
gegrond is. Hier ontbreekt de tussenstap van de bestuurlijke heroverweging (die 
meer kan omvatten dan hetgeen de belanghebbende(n) in bezwaar heeft/hebben 
ingebracht). Vanwege die tussenstap bevat artikel 7:11 twee leden, waar artikel 
7:25 met één artikellid volstaat. De toetsing in beroep beperkt zich dan ook steeds 
tot die aspecten van het primaire besluit die de belanghebbende(n) heeft/hebben 
ingebracht. Dat brengt tegelijkertijd met zich dat reformatio in peius in beroep 
niet mogelijk is66. In de jurisprudentie wordt een strikt onderscheid aangehouden 
tussen een herroeping van een bestreden besluit in bezwaar en een vernietiging 
van een bestreden besluit in (administratief) beroep. In beide gevallen verdwijnt 
het bestreden besluit alsof het nooit heeft bestaan, zodat het hier om een onder-
scheid gaat zonder praktische betekenis67.

In een aantal uitspraken68 geven de appèlrechters als hun standpunt te kennen dat 
een nieuw besluit in het kader van een bezwaarprocedure in principe gelijktijdig 
met de herroeping van het bestreden besluit genomen dient te worden. Voor twee 
in de tijd gesplitste ‘besluiten’ – één betreffende de herroeping van het bestreden 
besluit, en één betreffende het nieuwe besluit – is dus in beginsel geen plaats. In 
zijn noot onder één van deze uitspraken, te weten de uitspraak van de ABRvS van 
6 juni 1995, schrijft Goorden: 

 ‘de boodschap van deze uitspraak is helder: wanneer een bestuursorgaan op een 
bezwaarschrift beslist, dient het in beginsel volledige duidelijkheid te verschaffen omtrent 
de gevolgen van zijn beslissing.’ 

In een andere van bedoelde uitspraken, te weten die van 27 mei 1999, overweegt 
de Afdeling 

66 Damen e.a. 2006, p. 191.
67 Damen e.a. 2006, p. 163; Samsom III, artikelsgewijs commentaar art. 7:11/6, L.M. Koenraad.
68 ABRvS 16 maart 1995, AB 1995, 399 (huisnummers Broekheurnerweg); ABRvS 6 juni 1995, AB 416 

m.nt. C.P.J. Goorden; ABRvS 7 augustus 1997, AB 1998, 96 (Huddingweg); CBB 8 oktober 1997, AB 
1998, 134, CRvB 9 december 1997, AB 1998, 92; ABRvS 27 mei 1999, AB 2000, 13 m.nt. G.J.; ABRvS 
15 december 2004, JB 2005, 43 (glastuinbouw Ronde Venen). 
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 ‘dat het feit dat het nemen van een nieuw besluit afhankelijk wordt gesteld van nader 
onderzoek, er blijk van geeft dat verweerder nog geen volledige herover weging heeft 
verricht.’ 

Dat nadere onderzoek betreft onderzoek naar de humaan toxicologische risico’s 
ter bepaling van de urgentie van een sanering, en alles wijst er mijns inziens op 
dat het om een deskundigen onderzoek gaat, dat wil zeggen onderzoek dat in de 
regel niet uitvoerbaar is binnen de besistermijnen van artikel 7:10 Awb. In zijn 
noot onder deze laatste uitspraak kan GJ desondanks niet anders dan concuderen 
dat dit nadere onderzoek had moeten plaatsvinden alvorens verweerder de beslis-
sing op bezwaar nam. Een gelijksoortige handelwijze dient gevolgd te worden 
in geval van administratief beroep. Hier laat overigens de wettekst zelf weinig 
ruimte voor een stapsgewijze besluitvorming.

Een dergelijke besluitvorming verdraagt zich niet met het driefasenmodel van 
de Awb. Immers, dan ligt er opnieuw een primair besluit ten aanzien waarvan 
eerst de bezwarenprocedure doorlopen moet worden, alvorens de rechter kan 
worden ingeschakeld. Een stapsgewijze besluitvorming in de fase van bezwaar 
of beroep is ook strijdig met artikel 148, tweede lid, van de Aanwijzingen voor 
de regelgeving (Stcrt. 2000, 191), nu in dit artikellid wordt bepaald dat voor alle 
belanghebbenden in dezelfde beroepsmogelijkheden (lees: op de rechter) moet 
worden voorzien. Toch zijn er in de jurisprudentie enkele uitzonderingen te 
vinden waarin (zelfs) de appèlrechter de eis dat het nieuwe besluit tegelijkertijd 
met de herroeping moest plaatsvinden te zwaar vond. Het gaat hierbij om die 
gevallen waarin alsnog een wettelijk voorgeschreven vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19/19A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening moest worden gevolgd69 
waarmee geruime tijd kan zijn gemoeid. Daarnaast kan het geval worden 
genoemd van een aflopende handeling, waarbij die handeling al is verricht. Het 
volgende voorbeeld70 maakt duidelijk waar het hierbij om gaat. Een transporteur 
had bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) om ontheffing gevraagd ten 
behoeve van een exceptioneel transport. Nodig voor dit transport was een door-
rijhoogte van 5.58 m. Door de Dienst voor het Wegverkeer (DWV) werd daarom 
een ontheffing verleend tot 5.64 m. Echter, er bevond zich onderweg, ondanks de 
verkregen ontheffing, een opstakel op een doorrijhoogte van 5.31 m. De hierdoor 
gedupeerde ontheffinghouder kwam in bezwaar bij de DWV, nadat het transport 
had plaatsgevonden, maar voordat de beroepstermijn was verstreken. De DWV 
verklaarde het bezwaarschrift ongegrond met een beroep op het verbod van refor-

69 ABRvS 27 september 2006, JB2007/4, en ABRvS 6 december 2006, AB 2007, 200 (bouw windtur-
bine) m.nt. B.W.N. de Waard.

70 ABRvS 19 april 2006, AB 2006, 311 (ontheffing exceptioneel transport) m.nt. B.W.N. de Waard.
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matio in peius. Volgens de DWV zou namelijk de ontheffinghouder slechter af 
zijn, wanneer de ontheffing in de bezwaarfase werd teruggedraaid. Daarmee zou 
het uitgevoerde transport alsnog strafbaar worden. De appelrechter vond dat een 
dergelijk ‘ex nunc’ redenatie niet op zijn plaats was, terwijl naar de feiten ‘ex tunc’ 
sprake was van een gegrond bezwaar, ook al zag de rechter in de aard van het 
primaire besluit in combinatie met het wegvallen van het praktisch belang van 
een vervangend besluit (het transport zou niet worden overgedaan) reden voor 
een uitzondering op de plicht om een vervangend besluit te nemen. Daarnaast 
vond de rechter dat sprake was van een onvoldoende zorgvuldig genomen besluit, 
nu de DWV bij de wegbeheerders slechts telefonisch navraag had gedaan over de 
feitelijke toestand van de doorrijhoogte. In zijn noot onder deze uitspraak wijst 
De Waard erop dat deze zaak feitelijk niet past in het systeem van de Awb. Ook 
wijst hij op het belang voor de gedupeerde ontheffinghouder van een gegrond ver-
klaring van zijn bezwaar met het oog op een door deze eventueel te ondernemen 
onrechtmatige daad actie bij de civiele rechter.

Vanwege zijn toezichthoudende functie heeft administratief beroep een 
ingrijpender karakter dan de bezwarenprocedure. Tevens is hier sprake van recht-
spraak als bedoeld in artikel 6 EVRM. Daarom heeft de wetgever het administra-
tief beroep een formeler karakter gegeven dan de bezwaarprocedure. Hiervan 
geven de volgende Awb-bepalingen blijk.
– De bevoegdheid van administratief beroep mag niet worden gemandateerd71.
– Het beroepsorgaan moet zelf optreden als horende instantie tenzij het horen 

is opgedragen aan een bij of krachtens de wet ingestelde externe adviescom-
missie72. In bezwaar kan het horen worden overgelaten aan de voorzitter of een 
lid van het bestuursorgaan, dan wel een persoon die niet bij de voorbereiding 
van het bestreden besluit betrokken is geweest of een commissie waarvan de 
voorzitter niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken is geweest.

– Het horen geschiedt in principe in het openbaar, terwijl in bezwaar het 
bestuursorgaan zelf mag bepalen of het horen al dan niet in het openbaar 
plaatsvindt73. De woorden ‘in principe’ houden volgens Koenraad & Sanders74 
in, dat deze bevoegdheid aan grenzen kan worden gebonden door een wette-
lijke voorschrift van lagere orde dan de Awb, en zelfs door een beleidsregel als 
bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Volgens Koenraad75 daarentegen 
biedt de regel van artikel 7:19 Awb (het horen is in principe in administratief 

71 Zie artikel 10:3, lid 2, onder c, Awb.
72 Zie artikel 7:19, leden 1 en 2 (geldig voor beroep) en artikel 7: 5, lid 1 (geldig voor bezwaar), Awb.
73 Zie artikel 7:19, lid 3 (geldig voor beroep) en artikel 7:5, lid 2 (geldig voor bezwaar), Awb.
74 Koenraad & Sanders 2006, p. 83.
75 Samsomklapper III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar, 3 (Geschiedt het horen in het 

openbaar?).
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beroep een openbare aangelegenheid) lagere regelgevers geen ruimte om dit 
principe geheel of gedeeltelijk te verlaten76.

Het feit dat een ander bestuursorgaan in tweede instantie beslist, heeft nog een 
aantal, vooral praktische gevolgen. Dit blijkt uit de volgende Awb-bepalingen.
– Behalve de indiener van het beroepschrift, dient ook het bestuursorgaan dat 

de beslissing in eerste instantie heeft genomen als verwerende partij, een ont-
vangstbevestiging te krijgen77.

– Ook de verwerende partij dient te worden gehoord78, en wel in aanwezigheid 
van de belanghebbende(n) en vice versa.

– In geval volledig aan de belanghebbende(n) wordt tegemoet gekomen respec-
tievelijk deze niet in hun belangen worden geschaad, kan niet van het horen 
worden afgezien zonder dat de verwerende partij daarmee instemt79.

– De termijn waarbinnen beslist moet worden, is hetzelfde voor bezwaar als voor 
beroep (en bedraagt 6 of 10 weken afhankelijk van wie hoort: het bestuurs-
orgaan zelf of een adviescommissie), tenzij het beroepsorgaan tot een andere 
rechtspersoon behoort als de verwerende partij. In dat geval bedraagt de 
beslistermijn 16 weken. Ook de verlengingstermijn is hetzelfde voor bezwaar 
als voor beroep (en bedraagt 4 weken). In geval het beroepsorgaan tot een 
andere rechtspersoon behoort, bedraagt de verlengingstermijn het dubbele  
(8 weken)80.

– Ook de verwerende partij dient een kopie van het besluit op beroep te ontvan-
gen van het beroepsorgaan81.

3.5 Het horen

3.5.1 De hoorplicht en haar functies

Voor wat betreft de fase van bezwaar en beroep, is de hoorplicht neergelegd in 
artikel 7:2 Awb, zonder dat aangegeven wordt hoe aan die hoorplicht gevolg 
moet worden gegeven. Dat betekent dat zowel schriftelijk, telefonisch, als door 
middel van een hoorzitting kan worden gehoord. Het horen van de bezwaarde 
krachtens artikel 7:2 Awb, alhoewel volgens vaste jurisprudentie geen aspect van 

76 Zie ook onder 2.6.3(De Commissie Beroep en Bezwaarschriften van NWO).
77 Zie artikel 6:14, lid 2, Awb.
78 Zie artikel 7:16, lid 2 (geldig voor beroep) versus artikel 7:2, lid 1 (geldig voor bezwaar), Awb.
79 Zie artikel 7:3, onder d (geldig voor bezwaar), dat in artikel 7:17 (geldig voor beroep) ontbreekt.
80 Zie de artikelen 7:10 (geldig voor bezwaar) en 7:24 (geldig voor beroep), Awb.
81 Zie artikel 7:12 (geldig voor bezwaar) en 7:26, lid 4 (geldig voor beroep), Awb.
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openbare orde82, vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure. For-
meel juridisch gezien wordt door middel van de hoorplicht de lijn aangegeven 
waarlangs de beslissing op bezwaar tot stand dient te komen. Het betreft hier 
een eis van een goede procesorde en tevens een procedurele minimum-eis: par-
tijen dienen over dezelfde informatie te kunnen beschikken (beginsel van hoor 
en wederhoor), zodat zij in het zich voordoende geschil gelijke kansen hebben 
(verdedigingsbeginsel). De hoorplicht heeft daarnaast een materiële kant. Door 
aan de hoorplicht te voldoen, komt men tevens toe aan de vraag – althans dat 
is de bedoeling – welke beslissing op bezwaar in de rede ligt. Aldus vervult de 
hoorplicht de volgende functies83:
a. de betrokken partijen worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze toe 

te lichten en hun belangen te bepleiten;
b. het helpt het bestuursorgaan bij de uitvoering van zijn algemene wettelijke 

zorgvuldigheidsplicht ex artikel 3:2 Awb om de voor de beslissing op bezwaar 
benodigde kennis te vergaren;

c. door overtuiging en onderhandeling kan worden gezocht naar draagvlak, of 
zelfs een minnelijke schikking;

d. het horen draagt bij aan de filterfunctie van de bezwarenprocedure.

Tegenover de mogelijkheden voor onderhandelingen respectievelijk een minne-
lijke schikking sta ik enigszins sceptisch. De bestreden primaire beschikking 
is immers tot stand gekomen op basis van bepaalde wettelijke regelgeving en 
aanvullend beleid van het betrokken bestuursorgaan. Noch die regelgeving noch 
het beleid biedt doorgaans de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Hier liggen 
ontoelaatbare precedentwerking en schending van het gelijkheidsbeginsel op de 
loer. Evenmin lijkt het me wenselijk dat de uitkomst van een bezwaarprocedure 
(mede) afhankelijk wordt gemaakt van de onderhandelingstalenten van indivi-
duele aanvragers. Dat neemt niet weg dat het gezamenlijk naar een oplossing 
zoeken voor een door een belanghebbende geconstateerd probleem op zich zelf 
genomen positief is. Daarbij mag een bestuursorgaan echter niet zo ver gaan 
dat een belanghebbende burger het gevoel krijgt dat de door het bestuursorgaan 
voorgestelde ‘oplossing’ voorgaat op het bezwaar-/beroepsrecht van die burger.

Artikel 7:3 van de Awb bepaalt dat de hoorplicht is van toepassing is in de vol-
gende gevallen:
– het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk;
– het bezwaar is kennelijk ongegrond;

82 ABRvS 29 juli 1996, JB 1996, 190; CRvB 7 februari 2001, AB 2001, 178 m.nt. HBr.
83 Koenraad & Sanders 2006, p. 61; Samsom III art. 7:2 Awb, L.M. Koenraad; Notten 1998 (dissertatie 

UM), p. 180 e.v. juncto p 245 e.v. 
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– de belanghebbenden hebben verklaard geen behoefte om gebruik te maken 
van hun hoorrecht;

– aan het bezwaar wordt volledig tegemoet gekomen, zonder dat andere belang-
hebbenden doordaar in hun belangen kunnen worden geschaad.

In de praktijk komen ‘kennelijk’ niet-ontvankelijke en ‘kennelijk ongegronde 
bezwaren nauwelijks voor, is mijn ervaring. Zo spreekt artikel 6:11 van de Awb 
van ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Dat betekent dat een bezwaarschrift 
dat duidelijk pas op de post is gedaan na afloop van de wettelijke bezwaartermijn 
niet per definitie te laat, met andere woorden ‘kennelijk niet-ontvankelijk’ is. Eerst 
zal de indiener van dat bezwaarschrift gevraagd moeten worden wat de reden is 
van de termijnoverschrijding. Een gelijksoortig verhaal gaat op met betrekking 
tot de ongegrondheid van een bezwaarschrift. Het feit dat het overheidsorgaan 
het bezwaar kennelijk ongegrond vindt, wil nog niet zeggen dat de indiener van 
dat bezwaar dat ook vindt. Het enkele feit dat die burger in bezwaar is gekomen, 
vormt een indicatie van het tegendeel. Het instrument van bezwaar en beroep 
dient mijns inziens– zoals eerder betoogd – primair de rechtsbescherming 
van de burger. Dat betekent dat die burger gehoord zal moeten worden, en dat 
bezwaren praktisch nooit als ‘kennelijk ongegrond’ zijn aan te merken. De vaste 
jurisprudentie betreffende de artikelen 7:2 en 7:3 wijst in dezelfde richting: voor 
het achterwege laten van het horen is slechts ruimte als volstrekt duidelijk is dat 
het horen niet zinvol is. De vraag dient zich aan of in geval van schending van de 
hoorplicht sprake kan zijn van een dusdanig ernstig vormverzuim dat daarmee 
de beslissing op bezwaar onrechtmatig wordt. In elk geval mag van artikel 7:3 
Awb (betreffende het niet-horen) slechts gebruik gemaakt worden als volstrekt 
duidelijk is dat het horen niet zinvol is, en kan waar onterecht niet gehoord is, 
artikel 6:22 Awb (betreffende vormverzuim zonder benadeling van de belang-
hebbende) geen toepassing vinden84.

Het horen in bezwaar (of administratief beroep) kan ten slotte ook dienen om 
een schending van de hoorplicht in het kader van de primaire besluitvorming te 
corrigeren. Deze correctie zal bijvoorbeeld nodig zijn, indien een bestuursorgaan, 
met een onterecht beroep op artikel 4:11 of 4:12, niet heeft voldaan aan zijn hoor-
plicht van de artikelen 4:7, eerste lid, en/of 4:8, eerste lid, van de Awb. Op grond 
van deze laatste artikelen behoeft met name niet te worden gehoord alvorens een 
primair besluit wordt genomen, indien de vereiste spoed zich daartegen verzet, of 
indien de beschikking strekt tot het vaststellen van een financiële verplichting of 
aanspraak, terwijl a. tegen die beschikking in bezwaar of (adminsitratief) beroep 

84 ABRvS 8 oktober 2003, JB 2003, 320, en CRvB 21 december 2000, JB 2001, 50. 

Valk binnen_14.indd   76 28-5-2008   11:29:06



77

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

kan worden gekomen, en b. de nadelige gevolgen na bezwaar of (administratief) 
beroep volledig ongedaan gemaakt kunnen worden.

Of aan deze laatste voorwaarde kan worden voldaan, is minder eenvoudig te 
beantwoorden dan op het eerste gezicht lijkt. Volgens Konijnenbelt & Van Male85 
dient in elk geval gehoord te worden in geval van belastende beschikkingen 
en intrekkingen van begunstigde beschikkingen. De uitzondering op de hoor-
plicht van artikel 4:12 is huns inziens met name bedoeld voor de fiscus en de 
uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetten. Zij tekenen hierbij aan 
dat deze bestuursorganen er overigens verstandig aan doen om waar mogelijk 
de betrokkenen toch te horen, ‘al was het maar per telefoon’. Dat roept de vraag 
op of een bestuursorgaan dat subsidiebesluiten neemt waarbij voldaan is aan de 
voorwaarden van artikel 4:7, bij afwijzing van een subsidieaanvraag zich kan 
beroepen op de uitzondering van artikel 4:12. Dit zal slechts het geval zijn, indien 
het op een later tijdstip alsnog (moeten) toekennen van de gevraagde subsidie 
niet tot onherstelbare nadelige gevolgen heeft geleid. Dit zal van de feitelijke con-
crete omstandigheden afhangen, maar in zijn algemeenheid lijkt wel sprake te 
(kunnen) zijn van dergelijke gevolgen. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat 
specifiek personeel dat ingezet (en betaald) zal worden met de gevraagde maar 
geweigerde subsidie, na afloop van de bezwaar-/beroepsprocedure niet meer 
beschikbaar is. Dat betekent wel dat pas áchteraf – op een tijdstip dat veel later 
ligt dan het moment waarop het primaire besluit wordt genomen – kan worden 
vastgesteld of sprake is van onherstelbare nadelige gevolgen in geval dat primaire 
besluit is genomen zonder te horen. Verstandige bestuursorganen zullen zich 
daarom tweemaal bedenken alvorens zich op artikel 4:12 te beroepen. Mocht 
desondanks ten onrechte niet zijn gehoord, dan kan deze schending van de hoor-
plicht in bezwaar/beroep gecorrigeerd worden. Hierbij zij aangetekend dat in de 
literatuur aan de hoorplicht in eerste instantie niet zo strikt de hand wordt vast-
gehouden als in bezwaar/beroep86. In geval van verwijtbare onrechtmatigheid 
van het bestuursorgaan kan een verzoek als bedoeld in artikel 7:15 respectievelijk 
7:28 Awb echter slechts de vergoeding van de proceskosten omvatten, dat wil 
zeggen de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken in 
verband met de behandeling van het bezwaar/beroep. Zelfs voor het claimen van 
de directe kosten veroorzaakt door de onherstelbare nadelige gevolgen van het 
niet horen in eerste instantie (zoals recruteringskosten om nieuw personeel aan 
te trekken of rentekosten voor het afsluiten van een lening) is in bezwaar/beroep 
geen plaats. In het kader van een rechterlijke procedure kan op grond van artikel 

85 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 191 en 297.
86 Schreuder-Vlasblom, 2006, p. 170-171; Koenraad en Sanders 2006, p. 63.
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8:73 of 8:73a het bestuursorgaan wel tot vergoeding van de door de belangheb-
bende geleden schade worden veroordeeld.

3.5.2 Ten aanzien van wie geldt de hoorplicht?

De hoorplicht geldt krachtens artikel 7:2 Awb ten aanzien van alle belanghebben-
den als bedoeld in artikel 1:2 Awb. Alhoewel artikel 1:2, tweede lid, stelt dat ten 
aanzien van bestuursorganen de hun toevertrouwde belangen als hun belangen 
worden beschouwd, zal het bestuursorgaan aan wie het bezwaarschrift is gericht, 
slechts gehoord kunnen worden – en dan nog slechts als v́erweerder´- in geval 
een externe adviescommissie het horen op zich neemt. Het zal van het type zaak 
afhangen of een belanghebbende die verhinderd is om een zitting bij te wonen, 
er genoegen moet mee moet nemen dat een gemachtigde87 namens hem gehoord 
wordt. Betreft het een zaak die op de persoon van de bezwaarde zelf betrekking 
heeft – zoals in personeelsaangelegenheden – dan ligt het voor de hand de zaak 
uit te stellen totdat de belanghebbende wel in persoon kan verschijnen. Betreft 
het een zaak waarbij de belangen van derden dreigen te worden geschaad doordat 
het bestreden besluit binnen afzienbare termijn zijn rechtskracht verliest, dan 
mag ervan uitgegaan worden dat geen uitstel van horen verleend zal worden. Op 
een verzoek om uitstel van de hoorzitting dient, ook als dit verzoek slechts enkele 
dagen voor de zitting binnenkomt, zo spoedig mogelijk te worden beslist. Uiter-
aard mogen bij de afweging ook de vastgestelde zittingsdata en de agenda ś van 
de commissieleden een rol spelen, mits hierdoor bepaalde belanghebbenden niet 
worden bevoor- of benadeeld.

3.5.3 De vaststelling van de datum en de uitnodiging voor de hoorzitting

Koenraad & Sanders gaan er vanuit88 dat tien dagen voor de hoorzitting als uiter-
ste termijn gezien moet worden voor het verzenden van de uitnodiging voor de 
zitting. Als argument voeren zij aan dat tot die datum de belanghebbenden nog 
nadere stukken mogen indienen. Volgens mij heeft die termijn van tien dagen 
meer te maken met de verplichting van het bestuursorgaan om het bezwaardos-
sier uiterlijk één week voorafgaand aan de zitting voor de bezwaarde ter inzage 
te leggen. Als minimale termijn voor het verzenden van de uitnodiging voor de 
zitting denk ik – naar analogie van artikel 8:56 Awb – eerder aan drie weken, en 
dan nog slechts indien uit te voren informeel overleg met de bezwaarde blijkt dat 

87 ABRvS 2 juli 2003, JB 2003, 230; ABRvS 14 mei 2003, JB 2003, 171; ABRvS 26 februari 2003, JB 2003,  
 103.

88 Koenraad & Sanders 2006, p. 71.
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de zittingsdatum haalbaar is. Het opleggen van een zittingsdatum is volgens mij 
pas zorgvuldig indien er minstens vier weken zitten tussen de uitnodiging en de 
zittingsdatum. Op deze termijn moet het voor een bezwaarde mogelijk zijn om 
met zijn reeds gemaakte andere afspraken dusdanig te schuiven dat hij/zij zich 
voor de zitting vrij kan maken. Ziet de bezwaarde desondanks geen kans om 
op de zittingsdatum te verschijnen, dan zal hij/zij zich moeten verlaten op een 
gemachtigde.

Koenraad & Sanders89 vinden dat in de uitnodiging moet worden vermeld wie 
zullen horen en wie gehoord worden. Ten aanzien van opgeroepen getuigen of 
deskundigen (zie ook onder 3.7) vind ik dat terecht met het oog op een optimale 
voorbereiding van de zitting door partijen. Maar waar een adviescommissie hoort, 
kan ik me voorstellen dat de namen van de commissieleden tevoren bij voorkeur 
niet bekend worden gemaakt om te voorkomen dat deze leden voorafgaand aan de 
zitting door een belanghebbende worden benaderd, hetgeen het verwijt van (de 
schijn van) partijdigheid van de hoorcommissie met zich kan brengen, hetgeen 
zoveel mogelijk vermeden dient te worden.

3.5.4 Het bezwaardossier als basis voor het horen

Krachtens artikel 7:4 is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het samenstel-
len van het bezwaardossier. Dit dossier dient uiterlijk één week voorafgaand aan 
de zitting ter inzage te liggen. Tegen vergoeding van de daarvoor gemaakte kosten 
kan een belanghebbende een kopie krijgen van de stukken van dat dossier. Het 
bestuursorgaan is dus niet verplicht om het bezwaardossier aan belanghebbenden 
toe te zenden, al gebeurt dit vaak wel. Zo-even werd de uiterste termijn voor de 
indiening van stukken, te weten tien dagen, al vermeld. Het gaat hierbij om een 
termijn van orde, waarvan de horende instantie met goedvinden van beide partijen 
mag afwijken. Echter, uiteindelijk dient het bestuursorgaan bij zijn beslissing alle 
relevante feiten en omstandigheden mee te wegen, ook wanneer deze pas na het 
horen bekend worden. In dat geval kan de horende instantie besluiten een tweede 
hoorzitting in te lassen in de bezwaarprocedure. Deze hoorzitting vindt dan niet 
plaats op grond van artikel 7:2 (de hoorplicht behoeft maar eenmaal vervuld te 
worden), maar op grond van artikel 7:9 Awb90.

89 Koenraad & Sanders 2006, p. 72.
90 ABRvS 4 mei 2005, JB 2005, 186; CRvB 22 september 2004, AB 2005, 202.
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3.5.5 Geheimhouding van stukken

Tegen procedurebeslissingen kan niet afzonderlijk bezwaar gemaakt worden, ook 
niet wanneer die beslissing (publiekrechtelijke) rechtsgevolgen heeft (zie artikel 
6:3 Awb). Pas in de volgende procedurefase, in beroep bij de rechter, kan de (on)
zorgvuldigheid van een dergelijke beslissing aan de orde worden gesteld. Dit is 
slechts anders in geval bepaalde door het bestuursorgaan achtergehouden stuk-
ken op grond van de Wob worden opgevraagd. Aldus doen zich – zoals de tekst 
van artikel 7:4, zesde lid, Awb laat zien – twee situaties voor:
1. een belanghebbende burger verzoekt om geheimhouding van een bepaald 

stuk, of wel
2. het bestuursorgaan besluit een stuk niet ter inzage te leggen.

In beide gevallen zal het algemeen belang van openbaarheid en het verdedi-
gingsbeginsel moeten worden afgewogen tegen het individuele belang van de 
belanghebbende burger respectievelijk het bestuursorgaan. Deze afweging komt 
toe aan de instantie die hoort. Dat is het betrokken bestuursorgaan tenzij deze 
een externe hoorcommissie heeft ingeschakeld. Op grond van artikel 7:13, vierde 
lid, Awb dient deze hoorcommissie dan die afweging te maken. Wanneer een 
verzoek om geheimhouding wordt ingediend als bedoeld in artikel 7:4, zesde lid, 
zal de horende instantie kennis moeten nemen van het stuk dat de belangheb-
bende geheim wenst te houden teneinde te kunnen beslissen of daadwerkelijk 
gewichtige redenen aanwezig zijn die geheimhouding gebieden. Bij verzoeken 
van belanghebbende burgers om geheimhouding moet met name gedacht 
worden aan keuringsrapporten of concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens91. Om 
van gewichtige redenen te kunnen spreken, dient in ieder geval een beroep op de 
artikelen 10 of 11, eerste lid, van de Wob stand te kunnen houden. Daarnaast dient 
het verdedigingsbeginsel bij die afweging betrokken te worden. Van de uitkomst 
van die afweging kan niet afzonderlijk in beroep gegaan worden.

In het tweede geval (waarbij het bestuursorgaan besluit bepaalde stukken achter 
te houden) kunnen belanghebbenden die stukken bij het betrokken bestuurs-
orgaan opvragen via de Wob. Van een afgewezen Wob-verzoek kan een belang-
hebbende wél afzonderlijk bezwaar aantekenen, zo nodig gecombineerd met een 
verzoek om een voorlopige voorziening teneinde nog tijdig in de procedure over 
de gewenste stukken te kunnen beschikken. In dit verband zij erop gewezen 
dat de verplichting van het bestuursorgaan om de op de zaak betrekking heb-

91 Zie Handreiking 2004, p. 25, en SAMSOM deel III, artikelsgewijs commentaar art. 7:4, no 5, L.M. 
Koenraad.

Valk binnen_14.indd   80 28-5-2008   11:29:07



81

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

bende stukken ter inzage te geven, ruim dient te worden uitgelegd. Voor een 
bestuursorgaan kan het onder couvert aanbieden van de geheime informatie aan 
de horende instantie in bezwaar respectievelijk de rechter in beroep een goed 
werkend alternatief vormen. Het bestuursorgaan loopt dan wel het risico dat die 
horende instantie – althans in bezwaar, als bezwaaradviescommissie92 – respec-
tievelijk de rechter na afweging tot de conclusie komt dat onvoldoende sprake 
is van ‘gewichtige redenen’ en de achtergehouden stukken alsnog vrij geeft. 
Wanneer de rechter namelijk een (beargumenteerd) verzoek ontvangt van het 
bestuursorgaan om geheimhouding van onder couvert toegezonden stukken, zijn 
er twee mogelijkheden. Ofwel de rechter besluit dat het achterhouden van infor-
matie niet gerechtvaardigd is, en geeft de onder couvert aangeboden informatie 
alsnog vrij. In dat geval zal hij deze informatie bij zijn oordeelvorming respectie-
velijk uitspraak betrekken. De andere mogelijkheid houdt in dat de rechter beslist 
dat geheimhouding van de onder couvert aangeboden stukken gerechtvaardigd 
is. In dat geval zal de rechter de andere partij(en) vragen of hij mede op grondslag 
van de geheime stukken een uitspraak mag doen. Indien die toestemming wordt 
geweigerd, zal de rechter de zaak doorverwijzen naar een andere rechter van 
dezelfde rechtbank, die dan zonder kennisneming van de geheime stukken in 
de zaak beslist93. Wanneer een bestuursorgaan of een bezwaaradviescommissie 
moet beslissen over de al dan niet geheimhouding van stukken, kan dit orgaan 
respectievelijk deze commissie in een analoge situatie terecht komen, ook al is 
de omgang met geheime stukken in de Awb voor de bezwaarschriftprocedure 
niet nader omschreven. Met andere woorden, kan het gebeuren dat de horende 
instantie, na een beslissing over de al dan niet geheimhouding van bepaalde 
stukken aangaande de zaak, niet meer over de zaak zelf kan beslissen. Mocht 
die situatie zich voordoen, dan is het praktisch dat de commissie uit zoveel leden 
bestaat dat andere leden van de commissie de taak van de (in dat geval ad hoc 
samengestelde) commissie kunnen overnemen. Een bezwaaradviescommissie is 
een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, van de Awb omdat aan 
haar bij wet eigen bevoegdheden zijn toebedeeld94. Daarmee heeft deze commissie 
een voldoende zelfstandig bestaansrecht ten opzichte van het bestuursorgaan dat 
haar heeft ingesteld om ook onderworpen te zijn aan de Wob. Daarom kan tegen 
deze commissie, op grond van het weigeren om aan een Wob-verzoek te voldoen, 
in bezwaar en beroep worden gekomen95. Op het karakter van de bezwaaradvies-
commissie zal uitgebreider worden ingegaan onder subparagraaf 3.7.

92 Op grond van artikel 7:13, vierde lid, Awb.
93 Artikel 8:29 Awb.
94 ABRvS 6 augustus 2003, AB 2004, p. 140; ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 301.
95 Samsom III, L.M. Koenraad, artikelsgewijs commentaar art. 7:13, p. 4-5.
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3.6 Toetsing ex tunc versus ex nunc (en de omvang van het geschil)

3.6.1 De theorie

Damen e.a.96 noemen als een opvallend verschil tussen het bestuursprocesrecht 
en het burgerlijk procesrecht dat het eerste procesrecht zich richt op een recht-
matigheidstoetsing ex tunc en het laatste procesrecht op het ex nunc vaststellen 
van een rechtsbetrekking. Zij geven gelijkertijd toe dat dit verschil een grofmazig 
onderscheid is en intussen geen statisch gegeven meer. Damen e.a. hebben het 
dan wel over het procesrecht dat de rechter toepast. De heroverweging in bezwaar 
of administratief beroep wordt in juridisch jargon gekenschetst als een herover-
weging ‘ex nunc’97. Dat betekent dat bij de heroverweging uitgegaan moet worden 
van (1) het op dat moment geldende recht en beleid, alsmede (2) de dan bekende 
feiten en omstandigheden. Dat een bestuursorgaan in bezwaar in principe besluit 
ex nunc is een gevolg van het feit dat de functie van de bezwaarprocedure ver-
lengde besluitvorming is van bestuursorganen. De wet zegt hier niets over. Waar 
het oude recht gevolgd wordt, dient het bestuursorgaan de beslissing op bezwaar/
administratief beroep op dat punt uitgebreider te motiveren. Wel geldt steeds dat 
de beslissing op bezwaar/administratief beroep in geval van een herroeping of 
vernietiging van het primaire besluit gebaseerd dient te zijn op hetzelfde feiten-
complex als dit primaire besluit, en derhalve binnen de grondslag en reikwijdte 
van het primaire besluit dient te blijven.

Een rechter daarentegen toetst in principe ex tunc. Dit verschil tussen een ex 
nunc toetsing door het bestuursorgaan en een ex tunc toetsing door de rechter 
hangt samen met de scheiding der machten als voorgestaan door Montesquieu. 
Het behoort niet tot de taak van de rechter om de belangenafweging die het 
bestuur heeft uitgevoerd, over te doen. Met andere woorden: de administratieve 
rechter toetst slechts op rechtmatigheid en niet op doelmatigheid. Deze rechter-
lijke toetsing wordt derhalve wel gekenschetst als ‘marginale toetsing’.

De rechtmatigheidstoets beperkt zich tot een toetsing op bevoegdheidsge-
breken, (substantiële en niet-substantiële) procedurele en vormgebreken, en 
inhoudsgebreken. Van niet-substantiële procedurele en vormgebreken is sprake, 
wanneer deze gebreken geen invloed kunnen hebben gehad op de einduitslag. 
In dat geval kan het bestreden besluit met toepassing van artikel 6:22 Awb in 
stand worden gelaten. Van inhoudsgebreken is sprake wanneer de inhoud van het 
besluit in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel.

96 Damen e.a. 2005, p. 65 juncto p. 545.
97 CRvB 28 mei 2002, AB 2002, 364.
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Daarnaast toetst de rechter op mogelijke schending van de openbare orde. 
Of een rechtsregel van openbare orde is, staat niet in de wet, maar bepaalt de 
rechter. Uit de jurisprudentie moet derhalve worden afgeleid wanneer sprake kan 
zijn van schending van de openbare orde. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wan-
neer het bestreden besluit niet krachtens het bevoegde gezag is genomen. Ook 
de bezwaar- en beroepstermijnen zijn termijnen van openbare orde, nu artikel 6, 
eerste lid, EVRM behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn eist. Dat 
neemt niet weg dat de ABRvS met het begrip ‘redelijke termijn’ flexibel omgaat, 
en daarbij rekening houdt met de ingewikkeldheid van de zaak, het processuele 
gedrag van betrokkene, en de voortvarendheid waarmee de zaak is behandeld98. 
Echter, de rechter mag niet ambtshalve controleren of een volledige heroverwe-
ging – ex nunc – heeft plaatsgevonden. Artikel 7:11 Awb is dus niet van openbare 
orde. Ik wijs hier nadrukkelijk op, omdat ik dit geen vanzelfsprekendheid vindt, 
nu de volledige heroverweging het wezenskenmerk van een bezwaarprocedure 
vormt en procederende burgers waarschijnlijk minder ingevoerd zijn in wat 
een volledige heroverweging in concreto kan respectievelijk dient te omvatten. 
Evenmin zijn de artikelen die bestuursorganen de verplichting opleggen om hun 
besluiten afdoende te motiveren99, en de artikelen betreffende de hoorplicht van 
openbare orde.

De vraag in hoeverre de rechter een actieve rol bij de feitenvaststelling dient 
te hebben, is in discussie in het kader van de derde evaluatie van de Awb100. In 
de huidige praktijk gaat de rechter doorgaans af op de feiten zoals vastgesteld 
door het bestuursorgaan in de bestuurlijke voorprocedure, ook al is hem/haar bij 
artikel 8:69 Awb de bevoegdheid gegeven om de feiten aan te vullen. Eerder101 is 
al opgemerkt dat van een burger die de door het overheidsorgaan verkregen infor-
matie effectief wenst te betwisten, meer wordt verwacht dan eigen tegenargu-
menten hiertegen inbrengen om gelijk te krijgen. Dat betekent dat in geschillen 
tussen burger en overheid het bestuursorgaan in het voordeel is, waar sprake is 
van beperkte mogelijkheden om tot een objectieve feitenvaststelling te komen en 
waar tevens de rechter uitgaat van de feiten en omstandigheden als gepresenteerd 
door het bestuursorgaan. Damen stelt in dit verband102 dat uit de jurisprudentie 
blijkt dat de eigen verantwoordelijkheid van de procederende burger een steeds 
zwaarder accent krijgt. In dit opzicht is het bestuursprocesrecht een eind opge-
schoven in de richting van het burgerlijk procesrecht.

98 Tak 2005, p. 695.
99 Zie de artikelen van afdeling 3:7 voor primaire besluiten, en de artikelen 7:12 en 7:26 van de Awb voor  

 respectievelijk bezwaar en beroep.
100 Commissie Ilsink 2006, p. 26-28.
101 Zie onder 3.3.7, einde 2e alinea.
102 Damen e.a. 2006, p. 65.
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7.6.2 De praktijk van de besluitvorming in bezwaar

Feitelijk is de regel dat het bestuursorgaan ex nunc toetst, een juridische fictie, 
waarmee in de praktijk wordt geworsteld. Deze worsteling wordt duidelijk door 
in deze subparagraaf de omgang in de praktijk met deze juridische fictie na te 
lopen voor (1) wijzigingen van rechtsregels en beleid, en (2) wijziging van feiten 
en omstandigheden. Het zal blijken dat die worsteling zich vooral voordoet bij de 
tweede categorie.

Ad 1 Wijzigingen van rechtsregels en beleid
Nieuwe rechtsregels hebben ingevolge Aanwijzing 166 van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving onmiddellijke werking. Daarmee geldt als hoofdregel dat 
bestuursorganen bij hun beslissingen steeds het op dat moment geldende recht 
dienen toe te passen. In zoverre is dus steeds sprake van een ex nunc beslissing. 
Op deze regel bestaan twee uitzonderingen, te weten:
1. Indien de wetgever in de nieuwe rechtsregel een overgangsregeling heeft 

getroffen die afwijkt van de hoofdregel. Feitelijk is hier nog steeds sprake van 
een ex nunc beslissing.

2. Indien de wetgever geen overgangsregeling heeft getroffen en het betreft een 
afwijzende beslissing, dan dient in het kader van de bezwaarprocedure ex tunc 
te worden nagegaan of die primaire beslissing terecht is geweest, mits geen 
derde belanghebbenden in bezwaar komen103. Het is niet de bedoeling dat een 
belanghebbende burger door een in eerste instantie gemaakte fout van het 
bestuursorgaan zijn/haar recht in rook ziet opgaan vanwege een tussentijdse 
wijziging van het recht, zolang anderen daardoor niet in hun belangen worden 
benadeeld. In zoverre geldt dus een verbod van reformatio in peius omdat 
anders de rechtszekerheid te veel geweld aangedaan zou worden.

Bovenstaande regels gelden eveneens voor beleidswijzigingen. Omdat wijziging 
van vaste bestuurspraktijken doorgaans pas achteraf, na verloop van tijd kan 
worden vastgesteld, zal het bij wijzigingen van beleid met het oog op een ex nunc 
beslissing vooral gaan om gewijzigde beleidsregels als bedoeld in artikel 1:3, 
vierde lid, van de Awb.

Ad 2 Wijzigingen van feiten en omstandigheden
De uit de integrale heroverweging voortvloeiende ex-nunc toetsing gaat in begin-
sel niet zo ver dat in het besluit op bezwaarschrift mogelijke aanspraken van 
een belanghebbende naar een andere datum kunnen worden beoordeeld dan de 

103 CBB 29 januari 1998, Ab 1998, 111 m.nt. JHvdV (toelating bestrijdingsmiddelen).
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datum van het besluit in primo104. Zo is bij een bouwaanvraag het moment van 
de aanvraag bepalend in geval het bestemmingsplan daarna is gewijzigd in het 
nadeel van de aanvrager. De vraag is daarmee welke feiten relevant zijn voor het 
primaire besluit, omdat enkel die feiten ook relevant kunnen zijn voor de herover-
weging. Het antwoord op deze vraag wordt verkregen door eerst te kijken naar de 
aard van het primaire besluit.

Betreft het primaire besluit een aanspraak op een wettelijke uitkering, dan 
geldt het volgende. Waar peildata gelden (zoals voor de kinderbijslag en huursub-
sidies), of waar de aanspraken tevoren al gerelateerd zijn aan een zekere periode 
(zoals bij de inkomstenbelasting), is zonder meer duidelijk dat enkel de feiten op 
die peildata respectievelijk uit de peilperiode relevant kunnen zijn, ook voor de 
beslissing op bezwaar. Ook bestuurlijke sanctiebesluiten werken met een peilda-
tum, zijnde de datum waarop de overtreding waarop de sanctie betrekking heeft, 
plaatsvond.

In de overige gevallen betreffende financiële toezeggingen geldt – ongeacht 
of het al dan niet om een wettelijke uitkering gaat – dat deze toezeggingen in 
principe nooit op een periode voorafgaand aan de aanvraag betrekking (kunnen) 
hebben. Voor het verkrijgen van een wettelijke uitkering is verder vereist dat de 
belanghebbende burger in ieder geval gedurende de periode tussen indiening 
van zijn/haar aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing op de aanvraag wordt 
genomen, voldoet aan alle tevoren bij of krachtens de wet gestelde voorwaarden om 
aanspraak te kunnen maken op de aangevraagde uitkering105. Betreft het primaire 
besluit geen financiële aanspraak, dan zullen doorgaans de feiten die relevant 
zijn voor het primaire besluit ook relevant zijn voor de beslissing op bezwaar, en 
dienen dan ook alle wijzigingen van de feiten en omstandigheden106 in principe 
te worden meegenomen bij de besluitvorming in bezwaar.

In alle gevallen geldt dat wanneer ten aanzien van een te vervullen voorwaarde 
enkel het gevraagde bewijs nog ontbreekt107, dit bewijs alsnog dient te worden 
meegenomen in bezwaar. Ten aanzien van dit laatste geval wil ik aantekenen dat, 
indien artikel 4:5, eerste lid, van de Awb had plaatsgevonden zonder dat daarmee 
het ontbrekende stuk was aangeleverd, de aanvraag verder buiten behandeling 
kan blijven. Dat levert – in de terminologie van Koenraad en Sanders108 – een 
zogenaamd ‘4:5-besluit’ op.

104 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 532.
105 Zie CRvB 25 feberuari 1997, AB 1997, 238 (opgezegde marktstandplaats); CRvB 3 juni 1997, AB 1997, 341  

 (verhuisde ex-echtgenoot); ABRvS 31 augustus 2005, AB 2005, 353 (asielzoeker). 
106 ABRvS 8 april 1994, AB 1994, 434 (apotheek Stevenswaard); ABRvS 22 januari 1999, RAwb 1999, 102  

 (vervallen voorbereidingsbesluit in kader bouwaanvraag).
107 ABRvS 23 juli 1999, RAwb 1999 (vereiste verklaring van gedrag).
108 Koenraad & Sanders, p. 101 juncto p. 118/119.
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Voor het verkrijgen van een subsidie behoeft volgens Konijnenbelt met 
stukken of informatie die na een subsidieaanvraag worden ingediend, slechts 
rekening behoeft te worden gehouden, indien op zijn minst aannemelijk wordt 
gemaakt dat de in de aanvraag verstrekte gegevens kennelijk onjuist zijn of door 
het bestuursorgaan zijn misverstaan109. Ik neem aan dat Konijnenbelt hier niet 
het oog heeft op subsidiebesluiten, waarbij een aantal aanvragers elk een onder-
zoeksvoorstel indienen en door middel daarvan met elkaar in competitie strijden 
om toekenning van (een deel van) de beschikbare subsidie. Hier kan een aan-
vrager na het verstrijken van de termijn voor indiening van de aanvraag in het 
kader van de primaire besluitvorming in principe geen nieuwe informatie met 
betrekking tot zijn/haar onderzoeksvoorstel meer inbrengen. Ware dat anders, 
dan zou daarmee een gelijke behandeling van de met elkaar in competitie zijnde 
aanvragers in gevaar komen en daarmee een faire uitkomst van de procedure.

Ten slotte kunnen de herstelsancties (bestuursdwang) genoemd worden, die 
feitelijk de tegenpool vormen van een wettelijke uitkering. Er dient namelijk 
betaald te worden door de overtreder van een wettelijke regel, zolang de onrecht-
matige toestand voortduurt. Hierbij geldt dat uitgewerkte herstel-sanctiebesluiten 
in bezwaar ex tunc worden getoetst en gedeeltelijk uitgewerkte herstel-sanctiebe-
sluiten bij het besluit op bezwaar herroepen kunnen worden met ingang van de 
datum waarop de overtreding werd beëindigd110.

Bij bovenstaand overzicht van feiten die bij de besluitvorming van een 
bestuursorgaan een rol kunnen respectievelijk moeten spelen, geldt dat alleen 
bewijs van feiten die het bestuursorgaan niet zelf had moeten kennen of onder-
zoeken krachtens artikel 3:2 Awb, buiten die besluitvorming mag blijven111.

3.6.3 De praktijk van de besluitvorming in (administratief ) beroep

De ex nunc toetsing geldt ook ten aanzien van te nemen beslissingen op (admi-
nistratief) beroep112. De enige beperkingen die zich hier aandienen, zijn: 1. een 
verbod van reformatio in peius113, en 2. een zekere terughoudendheid van het 
beroepsorgaan ten opzichte van het beleid van het bestuursorgaan dat het bestre-
den primaire besluit heeft genomen. Ten slotte kan volledigheidshalve vermeld 
worden dat ook de rechter, die niet ultra petita mag gaan noch een reformatio in 

109 ABR 26 september 2000, AB 2001, 407 (aanvraagfuik).
110 ABRvS 17 juni 1999, AB 2000, 108 (verhuizing veehouder).
111 ABRvS 3 september 1993, AB 1994, 179 (kapvergunning Hilversum).
112 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 145.
113 Zie subparagraaf 3.4.2.
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peius met zijn uitspraak mag bewerkstelligen114, via artikel 8:72, vierde lid, van 
de Awb een ex nunc beslissing kan nemen. Zo’n ex nunc beslissing neemt hij 
door zelf in de zaak te voorzien. Voorwaarde is, dat er dan nog maar één besluit 
mogelijk mag zijn. Met andere woorden: indien nog nadere besluitvorming van 
een discretionair karakter nodig is, kan de rechter geen gebruik maken van deze 
bevoegdheid en dient hij de zaak voor verdere afhandeling terug te verwijzen 
naar het betrokken bestuursorgaan115.

3.7 De Awb en de inschakeling van adviseurs

3.7.1 De algemene regels van de Awb betreffende de inschakeling van adviseurs

De Awb kent allereerst de regeling van afdeling 3.3, die van toepassing is op zowel 
adviescolleges als individuele adviseurs, en in beide gevallen aangeduid met de 
term ‘adviseur’ (hierna: Adviseur). Gezien de gelaagde structuur van de Awb en 
de plaatsing van het onderwerp ‘advisering’ in het derde hoofdstuk van de Awb, 
zijn de in afdeling 3.3. opgenomen regels van toepassing op alle soorten besluiten, 
alsook – in beginsel – op andere handelingen van bestuursorganen116. Deze regels 
vormen de neerslag van de jurisprudentie over advisering in de sfeer van het 
formele zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel117, en zijn gericht tot 
het bestuursorgaan dat het adviesorgaan heeft ingesteld.

Er is sprake van een Adviseur in de zin van afdeling 3.3, indien deze Adviseur a. 
niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, en b. bij of 
krachtens wettelijk voorschrift zijn/haar opdracht heeft verkregen.

Het vereiste van onafhankelijkheid van het bestuursorgaan dat de Adviseur 
heeft ingesteld, heeft ten gevolge dat een Adviseur onder de definitie valt van 
artikel 1.1, eerste lid, onder a, van de Awb. Daarmee fungeert de Adviseur als 
‘bestuursorgaan’, onafhankelijk van het feit of hem/haar wettelijke bevoegdheden 
zijn toegekend. Dat wil zeggen dat de handelingen van een Adviseur, inclusief 
de handelingen van de onder de Adviseur ressorterende personen, in principe 
geheel onder de werkingssfeer van de Awb vallen. Dat wil ook zeggen dat de 
leden van een adviescommissie die optreedt als Adviseur, gehouden zijn aan de 

114 Dat neemt niet weg dat een burger slechter af kan zijn, nu het verbod op reformatio in peius niet 
absoluut is. Zie met name Damen e.a., p. 179-181 juncto p. 249.

115 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 543 juncto p. 629-632.
116 Zie artikel 3:1 Awb.
117 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 291.
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geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 Awb, en dat de Wob118 op een Adviseur van 
toepassing is.

A.M.M.M. Bots119 spreekt, waar het gaat om ‘bij of krachtens de wet’ voorge-
schreven advisering, over ‘verplichte advisering’, en waar daar geen sprake van is, 
over ‘niet-verplichte advisering’. Nu betekent ‘bij of krachtens de wet’ in elk geval 
dat de wet uitdrukkelijk voorziet – rechtstreeks of via delegatie – in die advise-
ring. Bots ziet echter bij zijn indeling het verschil in formulering tussen artikel 
3:5, eerste lid, en artikel 7:19, tweede lid, van de Awb geheel over het hoofd. Waar 
artikel 3:5 spreekt van “een persoon of college bij of krachtens wettelijk voorschrift 
belast met het adviseren”, spreekt artikel 7:19 van “het opdragen bij of krachtens 
wet aan een adviescommissie”. Heeft dit verschil in formulering een betekenis, 
met andere woorden: gaat het in artikel 3:5, eerste lid, om een door de wetgever 
opgelegde verplichting, en in artikel 7:19 om een verplichting die het bestuur 
zichzelf oplegt? Mijns inziens zal in het geval dat de wetgever de instelling van 
een adviescollege verplicht stelt, dit adviescollege een veel onafhankelijker positie 
kunnen innemen dan wanneer de instelling van dit college (enkel) berust op een 
instellingsbesluit van een bestuursorgaan dat van dit college gebruik wenst te 
maken. Het volgende voorbeeld kan mijn standpunt verduidelijken. De wetge-
ver laat in de NWO-Instellingswet het Algemeen Bestuur vrij in de inrichting 
van haar organisatie. Vervolgens bepaalt het Reglement van NWO waarbij die 
inrichting zijn beslag heeft gekregen, dat een ‘commissie van bezwaar en beroep’ 
zal worden ingesteld. Dat zelfde Reglement bepaalt dat commissies die binnen 
NWO worden opgericht ‘organen’ van NWO zijn. Hier valt moeilijk vol te houden 
dat de inschakeling van een ‘commissie van bezwaar en beroep’ van bovenaf is 
opgelegd. De mate van onafhankelijkheid van een dergelijke commissie van het 
bestuursorgaan dat dit college heeft ingesteld, is intussen wel mede bepalend voor 
de vraag of het adviescollege aan de Wob is onderworpen. Zoals hieronder aange-
geven, is men in de literatuur unaniem van mening dat de Adviseur van afdeling 
3.3 van de Awb een bestuursorgaan is dat zelfstandig aan de Wob is onderwor-
pen. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van een bezwaaradviescommissie 
ex artikel 7:13 Awb, nu aan deze bezwaaradviescommissie in het vierde lid van 
dit artikel eigen wettelijke bevoegdheden zijn toegekend. Ten aanzien van een 
hoorcommissie in beroep ex artikel 7:19 is dat minder duidelijk. Voorshands ga 
ik er vanuit dat laatstbedoelde hoorcommissie onvoldoende zelfstandigheid bezit 
om beschouwd te kunnen worden als een bestuursorgaan dat zelfstandig aan de 
Wob is onderworpen. Uit een en ander kan al afgeleid worden dat een bezwaar-
adviescommissie ex artikel 7:13 en een hoorcommissie in beroep ex artikel 7:19 

118 Bij de aanpassingswet Awb is het Awb-begrip ‘bestuursorgaan’ ingevoerd in o.a. de Wob.
119 Bots, Staats- en Bestuursrecht/Jurisprudentie 1849-2003, p 147 e.v.
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niet zonder meer vereenzelvigd kunnen worden met een Adviseur als bedoeld 
in afdeling 3.3 van de Awb. Bij de bespreking van de wettelijke mogelijkheden 
tot inschakeling van adviseurs in bezwaar en (administratief) beroep (zie onder 
3.7.2) zal hierop nader worden ingegaan.

Uit afdeling 3.3, die vrij summier is, destilleer ik als belangrijkste regels: a. de 
plicht van het bestuursorgaan om de nodige gegevens aan de adviseur ter beschik-
king te stellen voor een goede invulling van diens taak (de informatieplicht)120 
voor zover geen beroep op artikel 10 van de Wob wordt gedaan, en b. het feit dat 
het bestuursorgaan de eindverantwoordelijkheid blijft dragen voor het te nemen 
besluit, zowel ten aanzien van de daaraan te stellen inhoudelijke (zie artikel 3:9) 
als formele (zie artikel 3:6) vereisten. De specifieke bepalingen van de artikelen 
3:50, 7:13, zevende lid, en 7:26, tweede lid, die een bestuursorgaan dat zich laat 
adviseren, de mogelijkheid bieden om af te wijken van het gegeven advies met 
betrekking tot respectievelijk primaire besluiten, besluiten op bezwaar, en beslui-
ten in (administratief) beroep, mits afdoende gemotiveerd, sluiten hierop aan. 
Bedoelde eindverantwoordelijkheid impliceert immers dat het bestuursorgaan 
het te nemen besluit ook naast zich neer moet kunnen leggen.

3.7.2 De Awb-regels betreffende de inschakeling van adviseurs in bezwaar en 
(administratief ) beroep

3.7.2a Algemeen
De desbetreffende regels zijn te vinden in de artikelen 7:13 betreffende (algemene) 
adviescommissies in bezwaar, en 7:19, tweede lid, betreffende het horen door een 
(advies)commissie in beroep. Daarnaast geeft artikel 7:5 regels voor interne hoor-
commissies in bezwaar. Bij de bespreking van deze artikelen zal blijken dat de 
twee kenmerken die gelden voor een Adviseur, te weten (1) onafhankelijkheid van 
het te adviseren orgaan en (2) instelling bij of krachtens de wet, ook hier belang-
rijke aandachtspunten zijn, respectievelijk van doorslaggevende betekenis voor 
de status van de desbetreffende commissie. Conform de systematiek van de Awb 
– werkend van algemeen naar bijzonder – zal hieronder eerst artikel 7:13 (betref-
fende algemene adviescommissies in bezwaar) aan de orde gesteld worden.

3.7.2b Een interne versus een externe hoorcommissie in bezwaar (artikel 7:5 versus 
artikel 7:13 Awb)

Wanneer een adviescommissie is ingesteld die voldoet aan de in het eerste arti-
kellid van artikel 7:13 gestelde vereisten, is deze commissie krachtens het derde 
lid van dit artikel tevens de horende instantie in het kader van bezwaarschrift-
procedures. Die vereisten zijn dat de adviescommissie uit tenminste drie leden 

120 Zie artikel 3:7 Awb.
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bestaat, waaronder een onafhankelijk voorzitter, die bovendien voldoet aan even-
tueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen121, en dat zij is ingesteld door 
een bestuursorgaan ten behoeve van de te nemen beslissing(en) op bezwaar. In 
de literatuur wordt een adviescommissie die aan deze vereisten voldoet en der-
halve optreedt als horende instantie in bezwaar, aangeduid met de term ‘externe 
bezwaaradviescommissie’. Zo’n commissie adviseert het bestuursorgaan dat haar 
heeft ingesteld, op grond van het bezwaardossier en hetgeen ter zitting is inge-
bracht, ten behoeve van de door dit bestuursorgaan te nemen beslissing. Omdat 
artikel 7:5 Awb het horen in bezwaar betreft, en een bezwaaradviescommissie 
– waar ingesteld – optreedt als horende instantie, was het niet onlogisch om te 
veronderstellen dat een bezwaaradviescommissie tevens zou moeten voldoen aan 
het vereiste van artikel 7:5 voor hoorinstanties bestaande uit meerdere personen. 
Bedoeld is het vereiste dat de meerderheid van de commissieleden, waaronder de 
voorzitter, niet bij de voorbereiding van het besluit betrokken geweest mag zijn. 
Echter, de ABRvS122 huldigt de opvatting dat een bezwaaradviescommissie ex 
artikel 7:13 Awb niet ook behoeft te voldoen aan dat vereiste. De Afdeling voert 
hier als argument op dat in de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten te 
vinden zijn voor de conclusie dat artikel 7:13 in combinatie met artikel 7:5 dient te 
worden toegepast. Zij constateert in dit verband dat artikel 7:13 de opvolger is van 
de overeenkomstige regeling in de Wet administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen (Arob), en dat er geen enkele aanwijzing is dat de wetgever heeft 
beoogd de onder die wet bestaande werkwijze op dit punt te veranderen. Ook 
wijst zij erop dat de in artikel 7:13 geformuleerde nadere eisen deels aan de onder 
de vroegere wet gevormde jurisprudentie zijn ontleend. Daarmee zegt de ABRvS 
feitelijk dat artikel 7:5 slechts betrekking heeft op interne bezwaarcommissies, of 
te wel commissies die niet voldoen aan de vereisten van artikel 7:13. Nu de Awb 
geen juridische status verleent aan interne bezwaarcommissies, worden deze 
hieronder verder buiten beschouwing gelaten.

3.7.2c Status en bevoegdheden van de bezwaaradviescommissie
Volgens Koenraad123 behoort het nemen van de volgende procedurele beslissingen 
tot het takenpakket van een (bezwaar)adviescommissie: beslissen
a. of een hoorzitting plaatsvindt (art. 7:3 Awb);
b. over de geheimhouding van stukken (art. 7:4, lid 6, Awb),
c. of de hoorzitting in het openbaar plaatsvindt (art. 7:5, lid 2, Awb);

121 Voorbeeld: Tussen 7 maart 2002 (inwerkingtreding Wet dualisering gemeentebestuur (Stb. 2002, 
111) tot 6 februari 2003 (Stb. 2003, 56) mochten leden van de Gemeenteraad geen lid zijn van een 
door B&W ingestelde bezwaaradviescommissies. 

122 ABRvS 31 mei 1999, JB 155.
123 Zie zijn artikelsgewijs commentaar in de SAMSOM klapper III, artikel 7:13, no 2.
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d. over wie gehoord moet worden – welke belanghebbende(n), alsook eventu-
ele getuigen en/of deskundigen – en derhalve een uitnodiging voor de zitting 
dienen te verkrijgen;

e. of de belanghebbenden in elkaars aanwezigheid worden gehoord, en
f. of een tweede hoorzitting plaats dient te vinden (art. 7:9 Awb).

Koenraad voegt hieraan toe dat deze bevoegdheden niet kunnen worden gedele-
geerd of overgedragen, terwijl hij twijfelt of de adviescommissie deze bevoegd-
heden kan mandateren aan haar voorzitter of een commissielid. Artikel 7:13, 
derde lid, stelt echter expliciet dat de commissie het horen124 kan opdragen aan 
haar voorzitter of een van het bestuursorgaan onafhankelijk commissielid. Ik 
zie dan geen reden waarom de voorzitter en dat commissielid in het kader van 
een hooropdracht deze bevoegdheden niet zouden mogen uitoefenen, tenzij de 
wet ter zake anders voorschrijft. Dit is inderdaad het geval ten aanzien van de 
hierboven onder a t/m c gegeven bevoegdheden die de wet bij artikel 7:13, vierde 
lid, in handen heeft gelegd van de adviescommissie als zodanig. Deze bevoegd-
heden kan de bezwaaradviescommissie dus niet mandateren aan haar voorzitter 
of een onafhankelijk commissielid. Dat impliceert mijns inziens tevens dat zij in 
mandaat wel over de hierboven onder d t/m f gegeven bevoegdheden beschikken, 
ook waar deze bevoegdheden niet expliciet zijn ‘mee’gemandateerd in het desbe-
treffende mandaat. Het feit dat deze bevoegdheden in de Awb evenmin expliciet 
aan de bezwaaradviescommissie zelf zijn verstrekt, lijkt de juistheid van deze 
conclusie te bevestigen. Ook het feit dat Koenraad deze bevoegdheden – zonder 
nadere adstructie – meeneemt in zijn opsomming van taken en bevoegdheden 
van een bezwaaradviescommissie, wijst erop dat deze bevoegdheden toekomen 
aan de horende instantie, ongeacht of dit het bestuursorgaan zelf, een adviescom-
missie, of een andere mandataris of submandataris is.

In twee aan elkaar gelieerde uitspraken respectievelijk van maart en augustus 
2003 heeft de ABRvS125 bevestigd dat een gemeentelijke bezwaarschriftencom-
missie een bestuursorgaan is als bedoeld in artikel 1:1 Awb. In zijn noot onder de 
tweede uitspraak bespreekt annotator Hans Peters zowel de mogelijkheden die 
een adviesorgaan tot een a-orgaan maken, als de onafhankelijkheidskwestie. Ten 
aanzien van die mogelijkheden stelt hij: 

124 ABRvS 19 oktober 1998, JB 1998, p. 257 laat zien dat de advisering in tegenstelling tot het horen niet kan  
 worden overgelaten aan een deel van de adviescommissie. 

125 ABRvS 19 maart 2003, AB 2003, 30 (Friese zus), en ABRvS 6 augustus 2003, AB 2004, 140 (Friese broer),  
 beide m.n. van Hans Peters.
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 ‘adviesorganen moeten – om a-orgaan te zijn – een plekje in de organieke opbouw van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon hebben gekregen. Dat kan langs verschillende wegen: van 
vermelding in een formele wet tot die in een plaatselijke verordening en van een bijzonder 
beheersregime (aanwijzing als baten-lasten dienst) tot een bevoegdheidstoebedeling.’ 

In casu was het betrokken adviesorgaan bij gemeentelijke verordening ingesteld, 
zodat deze adviescommissie alleen al om die reden een a-orgaan was. Echter, nu 
de hierboven onder a t/m c vermelde bevoegdheden aan elke bezwaaradviescom-
missie bij wet zijn toebedeeld, heeft dat tot belangrijk gevolg dat elke bezwaarad-
viescommissie zonder meer beschouwd moet worden als een bestuursorgaan als 
bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a, Awb.

Beide zaken betroffen Wob-zaken, en de vraag was of het College van B&W 
dan wel de bezwaaradviescommissie de door een belanghebbende burger via 
de Wob opgevraagde informatie diende te verstrekken, nu deze informatie in 
handen was van de commissiesecretaris, tevens gemeenteambtenaar. Annotator 
Hans Peters stelt dan: 

 ‘Is een a-orgaan onafhankelijk in zijn functioneren, dan dient hij zelfstandig aan de 
openbaarheidsbepalingen te voldoen. Opereert het a-orgaan onder verantwoordelijkheid 
van een ander bestuursorgaan het gaat dan om ambtelijk-hiërarchische ondergeschiktheid  
dan neemt dat andere bestuursorgaan het besluit op een verzoek om informatie’.

Hij meent vervolgens dat die onafhankelijkheid in casu moet worden afgeleid 
uit de positionering van de commissie in de plaatselijke verordening. Hij voegt 
hieraan toe dat de gemeentelijke (Leeuwarder) verordening die onafhankelijk-
heid op schijnt te leveren, nu de Afdeling concludeert dat hoewel de secretaris een 
ambtenaar is van de gemeente, in zijn functie als secretaris onafhankelijk van de 
Gemeente is en in zoverre niet onder diens verantwoordelijkheid valt. De Afde-
ling oordeelt ten slotte dat het College van B&W het informatieverzoek hadden 
moeten doorsturen naar de bezwaaradviescommissie, die dit verzoek had moeten 
afhandelen. Omdat de instelling van een bezwaaradviescommissie meestal haar 
beslag krijgt in een algemeen verbindend voorschrift, lijkt de onafhankelijkheid 
van zo’n commissie hiermee voldoende gewaarborgd om de Wob van toepassing 
te laten zijn op deze commissie, maar zeker is dat volgens Hans Peters blijkbaar 
niet. Overigens komt het mij vreemd voor dat de Wob niet van toepassing zou 
zijn op een commissie, die de afweging moet maken of al dan niet sprake is van 
gewichtige redenen die geheimhouding gebieden126. Bij die afweging vormt de 
Wob de ondergrens voor die afweging. Dat zou immers – wanneer het bijvoor-

126 Zie artikel 7:4, zesde lid, Awb.
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beeld gaat om een verzoek om geheimhouding van een belanghebbende burger 
met betrekking tot een medisch rapport – betekenen dat bij het opvragen van die 
informatie door een verzekeringsinstantie bij die commissie, naast die commis-
sie ook nog eens het bestuursorgaan inzage moet hebben in die informatie om te 
kunnen beslissen of een beroep op artikel 10 van de Wob gerechtvaardigd is. Mijn 
conclusie luidt dan ook dat de Wob steeds van toepassing is op bezwaaradvies-
commissies. Daarmee hoeft, nu enkel de voorzitter van zo’n commissie onafhan-
kelijk gepositioneerd dient te zijn ten opzichte van het bestuursorgaan, nog niet 
per definitie sprake te zijn van een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld 
in afdeling 3.3. Omdat een bezwaaradviescommissie beschouwd moet worden als 
een bestuursorgaan, zal deze commissie, ook al is afdeling 3.3 niet zonder meer 
van toepassing, in elk geval moeten voldoen aan de eisen van de hoofdstukken 3 
en 4 van de Awb. Dat betekent ook dat deze commissies voldoende onafhankelijk 
van het bestuursorgaan opereren om tegen haar handelingen bezwaar te kunnen 
maken. Binnen de grenzen van hoofdstuk 10 van de Awb kan een adviescommis-
sie haar bevoegdheden mandateren aan bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris. Ten 
slotte kan een adviescommissie een tussenadvies geven in geval relevante infor-
matie ontbreekt om te kunnen adviseren over de gevolgen van de heroverweging 
(in bezwaar) of administratieve toetsing (in beroep) voor het bestreden besluit.

Afgezien van het feit dat bij instelling van een bezwaaradviescommissie de 
zes bovenvermelde bevoegdheden van een bestuursorgaan overgaan op deze 
commissie, heeft instelling van een dergelijke commissie tot gevolg dat: a. een 
vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt uitgenodigd als verweerder in 
het geding (art. 7:13, lid 5), en b. de beslistermijn van zes weken oploopt tot tien 
weken (artikel 7:10, lid 1). Deze beslistermijn is van belang met het oog op een 
eventueel beroep door de indiener van het bezwaarschrift tegen een zogenaamde 
‘fictieve weigering’ van het bestuursorgaan om een beslissing op bezwaar te 
nemen. Om die reden dient het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk aan de 
indiener van het bezwaarschrift bekend te maken of een bezwaaradviescom-
missie over het bezwaar zal adviseren (artikel 7:13, lid 2). Zodra aan de indiener 
van een bezwaarschrift bekend is gemaakt dat hij gehoord zal worden door een 
bezwaaradviescommissie, kan niet meer door één persoon worden gehoord, 
tenzij de bezwaaradviescommissie het horen alsnog mandateert aan haar voorzit-
ter, of een van het bestuursorgaan onafhankelijk commissielid. Ik meen dat alle 
individuen die gehoord worden, er recht op hebben om uiterlijk bij de toezen-
ding van het bezwaardossier te vernemen of de voltallige commissie dan wel één 
commissielid het horen zal uitvoeren. Vervolgens dient duidelijk uit het advies 
te blijken – ook ingeval het horen niet door de voltallige commissie is uitgevoerd 
– dat alle commissieleden aan de advisering hebben deelgenomen. Artikel 7:13 
eist namelijk niet voor niets dat een bezwaaradviescommissie uit minimaal drie 
leden bestaat. 
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Dit minimum aantal van drie leden is relevant voor de gedachtewisseling binnen 
deze commissie. Die gedachtewisseling dient te resulteren in een door de com-
missie unaniem respectievelijk door een meerderheid gedragen advies127. De 
CRvB128 vernietigde dan ook een uitspraak van de rechtbank dat sprake was van 
een aanvaardbare besluitvorming nu een unaniem advies was gegeven door een 
adviescommissie, bestaande uit twee leden. Zij overwoog daarbij dat de recht-
bank had miskend dat een beraadslaging van drie leden geenszins tot dezelfde 
conclusie had behoeven te leiden, daargelaten dat een conform artikel 7:13 samen-
gestelde commissie mogelijk uit meer dan drie leden zou hebben bestaan.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat externe adviescommissies veelal de 
neiging hebben om zich te concentreren op de formeel/juridische (on)rechtma-
tigheid van het primaire besluit129. Het betrokken bestuursorgaan zal daarom zelf 
meer moeten letten op de beleidsmatige aspecten die in een concrete bezwaar-
zaak (kunnen) spelen. Externe adviescommissies in bezwaar worden doorgaans 
ingesteld bij algemeen verbindend voorschrift, en ondersteund door een ambte-
lijk secretaris.

Het inschakelen van een externe bezwaaradviescommissie (hierna: bezwaar-
adviescommissie) is facultatief. Notten breekt in zijn dissertatie uit 1998 een 
lans voor het verplicht stellen van de bezwaaradviescommissie, nu volgens hem 
vaststaat dat een dergelijke commissie de beste waarborgen biedt voor een goede 
en onpartijdige heroverweging130. Volgens Bangma en Valkenburg131 betekent 
inschakeling van een bezwaaradviescommissie echter een relatief ‘zware’ pro-
cedure, die beter beperkt kan blijven tot zaken waarbij een zekere afstand tot 
het bestuursorgaan (zoals bij wezenlijke belangenverstrengeling) en de aard van 
het geschil (ingewikkelde juridische vragen) nodig is. Vooral dan biedt de inzet 
van een adviescommissie wezenlijke voordelen. Bij herstel van fouten ligt volgens 
deze schrijvers inschakeling van een adviescommissie minder voor de hand. 
Hier kan in overeenstemming met artikel 7:5, en afhankelijk van het ingediende 
bezwaarschrift eventueel telefonisch, gehoord worden. Een bestuursorgaan kan 
dus deels met een interne commissie, en deels met een externe adviescommissie 
werken. Zo werkte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderzoek tot 1 
januari 2008 enkel met een externe bezwaaradvies commissie. Per die datum 
is het Ministerie echter overgeschakeld op een interne commissie behalve voor 
principiële zaken. Hiervoor blijft een externe adviescommissie ingeschakeld. 
Zodra een bestuursorgaan in een concrete zaak eenmaal weet of en wat voor 

127 Hofstee 1999, hfdst. 5, en CRvB 21 oktober 1999, AB 2000, 42.
128 CRvB 21 oktober 1999, AB 2000, 42.
129 Evaluatie Awb I, p. 50+ Evaulatie Awb II, p. 18.
130 Notten 1998 (dissertatie UM), p. 326 e.v. juncto p. 420.
131 Bangma & Valkenburg 2001, p. 26 en 56.
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bezwaaradviescommissie het zal inschakelen, zal het daarvan onverwijld aan de 
indiener van het bezwaarschrift mededeling moeten doen, omdat dit gevolgen 
kan hebben voor de lengte van de bezwarenprocedure in die zaak (artikel 7:13, 
tweede lid, van de Awb). Ten slotte zij er volledigheidshalve op gewezen dat een 
besluit tot benoeming van commissieleden op grond van artikel 8:4, sub d, van de 
Awb niet vatbaar is voor bezwaar en beroep. Ook zij erop gewezen dat de bezwaar-
adviescommissie niet het besluit op bezwaar kan nemen. Dit vloeit voort uit de in 
artikel 1:5, eerste lid, van de Awb gegeven definitie van ‘bezwaar maken’. Volgens 
deze definitie houdt het maken van bezwaar namelijk het vragen van een voorzie-
ning in bij hetzelfde bestuursorgaan dat ook het besluit in eerste instantie heeft 
genomen. Dat neemt niet weg dat besluiten op bezwaar in mandaat genomen 
kunnen worden mits niet dezelfde functionaris van het bestuursorgaan die in 
eerste instantie heeft beslist, ook op bezwaar beslist. Van deze mogelijkheid tot 
mandatering wordt veel gebruik gemaakt132.

3.7.2d De hooradviescommissie in (administratief ) beroep
Artikel 7:13 Awb betreffende (bezwaar)adviescommissies kent geen spiegelbepa-
ling voor (administratief) beroep. In de literatuur wordt daarvoor als reden aange-
voerd dat het beroepsorgaan zelf al meer op afstand staat van het bestuursorgaan 
dat het bestreden besluit heeft genomen. De (administratieve) beroepsprocedure 
heeft gezien haar functie zelf al meer een contradictoir karakter: het beroepsor-
gaan heeft te maken met minstens twee partijen, te weten de belanghebbende 
burger(s) en het bestuursorgaan dat in eerste aanleg heeft beslist. Tak133 zegt in 
dit verband dat de Awb-wetgever daarnaast vreesde dat, indien met beroepsad-
viescommissies gewerkt zou mogen worden, niet het hogere bestuursorgaan dat 
daarvoor bij speciale wet was aangewezen, maar een adviescommissie de zaak 
nog eens zou beoordelen. Dat heeft de wetgever niet bedoeld. Dat impliceert dat 
een beroepsadviescommissie ook niet gezien moet worden al een onafhankelijke 
adviescommissie als bedoeld in afdeling 3.3. Artikel 7:19 bepaalt dan ook niet, 
dat het per se de voorzitter moet zijn, die zich in een van het bestuursorgaan 
onafhankelijke positie bevindt. Zolang maar één of meer leden die in de commis-
sie zitting hebben, onafhankelijk zijn van het beroepsorgaan, is dat voldoende. 
Verder eist artikel 7:19, dat het beroepsorgaan het horen alleen mag overlaten aan 
een adviescommissie, indien deze commissie bij of krachtens de wet is ingesteld. 
Tak wijst er nog op dat het gezien de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om 
het beroepsorgaan nog eens naar de zaak te laten kijken, merkwaardig is dat een 
beroepsorgaan de beslissing op het beroepschrift – anders dan in bezwaar – door 

132 Zie artikel 10:3, derde lid, Awb.
133 Tak 2005, p. 709.
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een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:19 kan laten nemen134. Mijns inziens 
kan dit slechts, wanneer de wet daarin uitdrukkelijk voorziet. Mandatering van 
die beslissingsbevoegdheid is namelijk uitgesloten op grond van artikel 10:2, 
aanhef en onder c, van de Awb. Van attributie kan ook geen sprake zijn, want 
daarmee zou het beroepsorgaan als zodanig onttroond worden. Volgens Schreu-
der-Vlasblom135 is het wettelijke voorschrift dat administratief beroep openstelt, 
bepalend voor de toelaatbaarheid van delegatie. Of een hooradviescommissie 
zonder beslisbevoegdheid beschouwd kan worden als een van het bestuursorgaan 
dat haar heeft ingesteld, onafhankelijk adviesorgaan, zal – waar wenselijk – van 
geval tot geval rechtens moeten worden vastgesteld, nu de wet daarvoor geen 
criteria heeft gegeven en deze, voor zover bekend, ook niet in de jurisprudentie 
ontwikkeld zijn.

Het lijkt niet onlogisch om te veronderstellen dat een dergelijke adviescommis-
sies (hierna: beroepsadviescommissie) het horen niet kan overlaten aan één van 
haar leden, nu dat niet uitdrukkelijk – zoals ten aanzien van bezwaaradviescom-
missies136 – is bepaald. Toch kan dit volgens de ABRvS en de ABR137 wel, mits 
dat lid onafhankelijk is van het beroepsorgaan. Ook het beroepsorgaan kan het 
horen mandateren aan één van haar leden, of aan een onder dit bestuursorgaan 
werkzaam ambtenaar. Dit is mogelijk, omdat een mandaat om te horen buiten de 
werking van Titel 10.1 van de Awb valt, zodat de in deze titel gegeven beperkingen 
met betrekking tot mandaatverlening niet van toepassing zijn. Een beroepsad-
viescommissie heeft geen beslissende bevoegdheden ten aanzien van het al dan 
niet horen, de geheimhouding van stukken, en de vraag of de zitting al dan niet 
openbaar zal zijn, maar wel – zoals hierboven betoogd – ten aanzien van de vraag 
wie gehoord worden, of de partijen in elkaars aanwezigheid gehoord worden, 
en of een tweede hoorzitting nodig is. Aangezien een beroepsadviescommissie 
steeds bij of krachtens wet moet zijn ingesteld, dient – zoals in deze paragraaf al 
eerder betoogd – in elk geval beschouwd te worden als een Awb-bestuursorgaan, 
waarmee ook op een beroepsadviescommissie de algemene bepalingen van de 
hoofdstukken 3 en 4 van de Awb van toepassing zijn. Of de Wob op de beroeps-
adviescommissie van toepassing is, zal afhangen van de mate van feitelijke zelf-
standigheid van een dergelijke commissie.

134 Tak 2005, p. 212.
135 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 144.
136 Zie artikel 7:13, derde lid, Awb.
137 ABRvS 3 december 1998, JSV 1999, 417.
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3.7.3 Inschakeling van getuigen en deskundigen

Van de mogelijkheid om getuigen en/of deskundigen in te schakelen138, blijkt 
tot nog toe weinig gebruik gemaakt te worden. Toch kan een bestuursrechter 
een betrokken partij weigeren om in de (derde, of te wel de) beroepsfase van een 
zaak alsnog feiten in te brengen wanneer in de bezwaarfase geen getuigen en/of 
deskundigen zijn gehoord met betrekking tot die feiten. Met Koenraad & Sanders 
ben ik het eens dat een redelijke wetsuitleg met zich brengt dat de beslissing om 
getuigen en deskundigen te horen, steeds toekomt aan de instantie die hoort, ook 
al wordt hierover niets gezegd in artikel 7:9 van de Awb, en ontbreekt dit artikel 
daarnaast in de opsomming van de bevoegdheden van de adviescommissie als 
gegeven in artikel 7:13, vierde lid, van de Awb.

De waarborgen van de artikelen 8:33 en 8:63 Awb ontbreken in de wettelijke 
regeling van de hoofdstukken 6 en 7 (betreffende bezwaar en administratief 
beroep). Deze waarborgen zijn met name de verplichting om aan een oproeping 
om te getuigen gevolg te geven, de mogelijkheid dat de verklaring onder ede moet 
worden afgelegd, en regeling van wat moet gebeuren in geval een opgeroepen 
deskundige niet komt opdagen. De Provinciewet kent een aanvulling via artikel 
169 Provinciewet op artikel 7:22 Awb.

In elk geval zal de horende instantie zich moeten vergewissen van de identiteit 
van te horen getuigen en deskundigen. Ook zal elke verklaring van een getuige 
of deskundige moeten worden opgenomen in het zittingsverslag. Verder is aan 
te raden om de in het verslag vastgelegde verklaring aan de betrokken getuige of 
deskundige toe te zenden met de vraag of hij/zij zich kan vinden in de verslag-
legging van zijn/haar verklaring. Dit is van belang voor de bewijskracht van die 
verklaring in het verdere verloop van de zaak. De kosten van de ingeschakelde 
getuigen en/of deskundigen komen voor rekening van de partij op wiens initi-
atief deze getuigen/deskundigen zijn verschenen. In geval het bestuursorgaan 
een kostenvergoeding verschuldigd is aan een belanghebbende bij verwijtbare 
onrechtmatigheid van het primaire besluit, kunnen ook bepaalde kosten van deze 
getuigen/deskundigen op het bestuursorgaan verhaald worden139.

138 Zie de artikelen 7:8 en 7:22 Awb.
139 Zie artikel 7:28, tweede lid, Awb juncto artikel 243, tweede lid, Wetboek van BRv.
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3.8 Afwijking van ingebrachte adviezen

3.8.1 Algemeen

De mogelijkheid om af te wijken van advisering wordt in de Awb expliciet gebo-
den bij artikel 3:50 van de Awb voor de primaire besluitvorming, en de artikelen 
7:13, zevende lid, en 7:26, tweede lid, van de Awb voor respectievelijk bezwaar en 
(administratief) beroep.

Op grond van artikel 3:50 geldt ten aanzien van het primaire besluit de moti-
veringsplicht voor de afwijking van adviezen slechts voor adviezen die ‘krachtens 
wettelijk voorschrift’ worden uitgebracht140, en niet voor interne advisering. In geval 
het bestuursorgaan er redelijkerwijs van uit mag gaan, dat geen behoefte bestaat 
aan een motivering van de afwijking, alle belanghebbende partijen bij het besluit 
in aanmerking genomen, kan deze ingevolge artikel 3:48 van de Awb achterwege 
blijven. De mogelijkheid om van een verkregen advies af te wijken kan niet los 
gezien worden van de bij artikel 3:9 aan bestuursorganen opgelegde verplichting 
om te controleren of dat advies geen formele of inhoudelijke gebreken vertoont.

De gelijkluidende artikelen 7:14 en 7:27 van de Awb verklaren met name arti-
kel 3:9 en afdeling 3.7 van de Awb (met de artikelen 3:46 t/m 3:50, betreffende de 
motivering van besluiten), met uitzondering van artikel 3:49, alsook hoofdstuk 4 
niet van toepassing op beslissingen op bezwaar en (administratief) beroep. Dat 
neemt niet weg dat ook beslissingen op bezwaar op grond van artikel 7:12, eerste 
lid, van de Awb deugdelijk gemotiveerd moeten worden, waarbij het bestuursor-
gaan tot taak heeft om zelf de beleidsmatige overwegingen te geven, die afwijken 
van de beleidsmatige inzichten van het adviesorgaan of die in het advies geheel 
niet aan de orde zijn gekomen. Dat betekent dat voor beslissingen op bezwaar 
zelfs iets strengere motiveringseisen gelden dan voor andere Awb-besluiten. Arti-
kel 7:26 stelt voor beslissingen op beroep een deugdelijke motivering verplicht. 
Geen van de in deze of de vorige alinea genoemde artikelen wordt beschouwd 
als zijnde van openbare orde141. Tak vraagt zich af waarom dit soort bepalingen 
dan nog in de wet – zijnde een algemeen verbindend voorschrift – staan142. Het 
volgende citaat van Schreuder-Vlasblom143 geeft daar mijns inziens een passend 
antwoord op: 

 

140 Samsom II, J.J.F. Versluijs, artikelsgewijs commentaar artikel 3:50 Awb.
141 Zie CRvB 29 april 2003, AB 307.
142 Tak, p. 689.
143 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 157.

Valk binnen_14.indd   98 28-5-2008   11:29:08



99

3 Algemene beschouwingen over de procedures van bezwaar en beroep

 ‘Bij de vaststelling van het procesrecht is de handhaving van het objectieve recht als primair 
doel van de bestuursrechtspraak vervangen door het bieden van rechtsbescherming. 
Hoewel aan dat begrip niet nader inhoud is gegeven, wordt het ingeroepen ter verklaring 
waarom de omvang van de rechterlijke beoordeling in beginsel beperkt moet blijven 
tot de tegen het besluit gerichte gronden die de indiener van het beroep op straffe 
van niet-ontvankelijkheid moet aanvoeren (art. 6:5 lid 1, onder d Awb). Kennelijk is 
‘rechtsbescherming’ opgevat als: geschillenbeslechting.’ 

Zij voegt hier nog aan toe: 

 ‘Het object van de bescherming behoeft niet meer te zijn dan een feitelijk belang (opm.: 
in tegenstelling tot een rechtens beschermd belang) van de aanlegger bij de vernietiging 
van het besluit en dan is het dat belang en niet een rechtsverhouding tussen de partijen 
die in het geding centraal staat.’

De verlichte motiveringsplicht van artikel 4:82 Awb (verwijzing naar een 
bestaande beleidsregel) is in bezwaar en beroep – zoals bepaald bij de artikelen 
7:14 en 7:27 – niet van toepassing. Artikel 3:49 biedt wel de mogelijkheid om, als 
een bestuursorgaan van mening is dat een ten behoeve van zijn besluitvorming 
verkregen advies voor zijn beslissing of een onderdeel daarvan kan worden over-
genomen, te volstaan met een verwijzing naar dit advies. Dit is het enige artikel 
uit afdeling 3.7 dat ook in bezwaar en (administratief) beroep van toepassing is. 
Voorwaarde om te kunnen volstaan met een verwijzing naar een advies is wel, dat 
het advies zelf een voldoende draagkrachtige en voor de belanghebbende burger – 
naar objectieve maatstaven – begrijpelijke motivering bevat. Bovendien dient het 
advies aan de belanghebbende bekend te zijn gemaakt.

Konijnenbelt & Van Male144 stellen dat bindende adviezen in de administra-
tieve wetgeving praktisch niet voorkomen, terwijl van een wettelijk voorgeschre-
ven advies in principe wel kan worden afgeweken. Bij afwijking van een advies 
worden strengere eisen gesteld aan de motivering145. Naar mate een adviescom-
missie meer specifieke deskundigheid bezit146, nemen die eisen verder toe. 
Indien het voorgeschreven deskundigenadvies specifieke – zoals technische of 
medische – expertise vraagt, zal om af te kunnen wijken van een dergelijk advies, 
gedacht moeten worden aan contra-expertise. Bij representatie-advisering kan 
de feitelijke mogelijkheid om af te wijken, beïnvloed worden door de mate van 

144 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 305.
145 PG Awb I, MvT p. 275.
146 Koenraad & Sanders, p. 59.
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unanimiteit van de adviezen147. Alleen bij afwijking van het advies dient dit mee-
gezonden te worden met de beslissing op bezwaar aan de belanghebbende(n). 
Het lijkt echter zowel praktisch als logisch om alle in een zaak verkregen advie-
zen, onafhankelijk van het feit of die adviezen al dan niet opgevolgd worden, ten 
alle tijden mee te zenden met de beslissing, waarop dat advies betrekking heeft. 
Dit klemt te meer, nu tegenwoordig zowel achtergehouden adviezen als interne 
adviezen met een beroep op de Wob kunnen worden opgevraagd. Dat die interne 
adviezen dan geanonimiseerd worden verstrekt, doet niet af aan de inhoud van 
die adviezen. Doorgaans belanden zo ook die interne adviezen in het openbare 
procesdossier. De kans is niet gering dat een belanghebbende burger die een 
hem/haar onwelgevallige beslissing op zijn/haar aanvraag heeft ontvangen, aan 
de hand van de in die beslissing gegeven motivering en het/de voorhanden zijnde 
adviezen wil kunnen begrijpen hoe het bestuursorgaan tot die onwelgevallige 
beslissing is gekomen.

De hierboven verstrekte informatie met betrekking tot de motivering van 
beslissingen en de mogelijkheden tot afwijking van verkregen adviezen wijzen 
erop dat voor het afwijken van een gegeven advies het leerstuk van de draag-
krachtige motivering van beslissingen van bestuurorganen essentieel is, en dan 
vooral dat deel dat de vraag aan de orde stelt welke invloed de aanwezigheid van 
een advies heeft op de eisen van de motivering. Alleen wanneer dat bekend is, 
kan vastgesteld worden welke invloed de afwijking van een advies op diezelfde 
motivering heeft. Daar zal in het navolgende subhoofdstuk nader op ingegaan 
worden.

3.8.2 Een draagkrachtige motivering

Voorop zij gesteld dat het beginsel van een draagkrachtige motivering een for-
meel rechtsbeginsel is. Dat blijkt uit het feit dat een in bezwaar of (administratief) 
beroep anders gemotiveerd besluit dan het bestreden en vernietigde besluit niet 
eveneens tot een andersluidend dictum behoeft te leiden. Evenmin is – zoals al 
eerder aangegeven – het ontbreken van een voldoende draagkrachtige motivering 
een zaak van openbare orde. Het motiveringsbeginsel heeft verschillende func-
ties148: een draagkrachtige motivering
a. verhoogt de kwaliteit van de beslissing;
b. draagt bij aan de legitimiteit van overheidsbeslissingen;
c. biedt aanknopingspunten voor het geschil in hoger beroep, en

147 Zie Groene boekje, p. 74 bovenaan.
148 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 621.
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d. heeft een leereffect. Toekomstig gedrag kan worden afgestemd op de inhoud 
van de uitspraak.

Met betrekking tot punt c zij erop gewezen dat de positie van het bestuursor-
gaan afwijkt van die van de burger na afloop van de bestuurlijke voorprocedure, 
omdat het bestuursorgaan aan het bestreden besluit een motivering heeft gege-
ven waarin de feiten zijn weergegeven, die zijns inziens het besluit schragen. 
Dat maakt het voor een bestuursorgaan moeilijk om in beroep bij de rechter 
met nieuwe feiten of bewijsmiddelen te komen149. De gegeven feiten kunnen wel 
nader worden toegelicht, en feiten aangevoerd die de onhoudbaarheid van appel-
lants stelling bewijzen. Toch is de positie van het bestuursorgaan rianter dan 
de positie van de burger, want wanneer het bestuursorgaan ongelijk krijgt, mag 
het bestuursorgaan een nieuw besluit nemen na vernietiging van het bestreden 
besluit door de rechter.

Konijnenbelt & Van Male150 zien een deugdelijke motivering als een syllogisme, 
waarbij de volgende drie elementen zijn te onderscheiden: de maior, de minor, en 
de conclusie. De maior ziet op de toegepaste rechtsregels, bij de motivering van 
een beschikking doorgaans bestaande uit een of enige wettelijke voorschriften, 
en beleidsregels vooral waar het bestuurorgaan enige beslissingsbevoegdheid 
(beleids- en beoordelingsvrijheid) heeft. De minor ziet op de feiten waarop de 
regel(s) worden toegepast. Volgens Konijnenbelt & Van Male kan de redenering die 
met behulp van maior en minor tot de conclusie leidt respectievelijk die conclusie 
zelf alleen juist zijn, wanneer niets aan de maior of minor mankeert. Zij voegen 
hieraan toe dat, ondanks dat de maior en minor correct zijn: a. de motivering 
ontoereikend kan zijn, en dat – gezien de voorhanden zijnde jurisprudentie – ook 
herhaaldelijk is, en b. soms vergeten wordt dat de bijzondere omstandigheden 
van het geval aanleiding vormen om af te wijken van de beleidsregels. Vervolgens 
wijzen Konijnenbelt & Van Male erop dat een motivering van besluiten van ver-
tegenwoordigende lichamen als zojuist beschreven niet steeds haalbaar is. Het 
resultaat van bijvoorbeeld een gemeenteraadstemming – na amenderingen en 
onderhandelingen gevolgd door anonieme stemming – levert nu eenmaal geen 
deugdelijke en kenbare motivering op, ook al zal het zo genomen gemeenteraads-
besluit uiteindelijk wel motiveerbaar moeten zijn. Dat politieke of democratische 
rationaliteit een zekere prijs mag hebben, demonstreren zij aan de hand van een 

149 Damen e.a. 2005, p. 231.
150 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 302-304.
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uitspraak van de Hoge Raad, die de motiveringseis van een aldus genomen besluit 
afwijst zonder nadere onderbouwing151.

Wil sprake zijn van een deugdelijke motivering in het licht van de hierboven 
beschreven theorie, dan moeten de wettelijke bepalingen deugdelijk zijn geïnter-
preteerd152, en de feiten waarop het bestuursorgaan zich beroept, ook juist zijn. 
Een ingewonnen advies zal normaliter vooral (een deel van) die feiten geven teza-
men met een op die feiten betrekking hebbend oordeel.

151 Hoge Raad 2 juni 1989, AB 1989, 375 m.nt. Van den Burg, NJ 716 m.nt. Scheltema, Gst 6906.9 m.nt. Damen  
 (parkeergarage plein 1944).

152 Als hoofdregel geldt voor ‘rechtsoordelen’ dat deze van feitelijke aard zijn. Zie Van Buren, Polak, en  
 Widdershoven, p. 435-438.
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4.1 Inleiding

In Hoofdstuk 1 werd al de verwachting uitgesproken dat het beschikbare onder-
zoeksmateriaal – ruim 400 bezwaar- en beroepsdossiers - een schat aan gegevens 
zou kunnen opleveren ter verkrijging van inzicht in de besluitvormingsprocessen 
betreffende subsidieaanvragen. Met het verkregen inzicht zouden vervolgens die 
besluitvormingsprocessen beleidsmatig verbeterd kunnen worden. Het gaat hier 
slechts om één – te weten de leerfunctie – van de functies van bezwaar/beroep, die 
allen besproken zijn in Hoofdstuk 31. In dit hoofdstuk heb ik ook aangegeven dat 
ik het instrument van bezwaar en beroep in de eerste plaats zie als een procedure 
die is ingesteld ten behoeve van de burger die geen genoegen wenst te nemen 
met een hem/haar onwelgevallig – in eerste instantie genomen – bestuursbesluit. 
Deze burger kan, wanneer het met name gaat om een afgewezen subsidieaan-
vraag, in tweede instantie een nieuwe kans wagen om alsnog de door hem/haar 
gewenste subsidie te verkrijgen. Over de kansen en verwachtingen met betrek-
king tot honorering van zijn/haar concrete subsidiezaak en de vragen die daarbij 
gesteld kunnen worden, gaat 4.2. Hierbij wordt onderscheiden tussen vragen die 
gesteld kunnen in het kader van het primaire proces enerzijds (zie 4.2.1), en in het 
kader van bezwaar en beroep anderzijds (zie 4.2.2). Over een aantal vragen die 
gesteld kunnen worden bij de overige functies van het instrument van bezwaar 
en beroep, met name bij de leerfunctie en de verlengde besluitvorming gaat 4.3. 
Dit subhoofdstuk heeft als titel ‘Juridische toetsing’ meegekregen, omdat het 
onderzoek, behalve op de extra honoreringskansen die het instrument een burger 
biedt via de corrigerende werking van de verlengde besluitvorming, vooral focust 
op de invloed van dit instrument op de toekomstige inrichting van het primaire 
beoordelingsproces. Deze inrichting kan op haar beurt niet los gezien worden 
van de toekomstige potentiële honoreringskansen van die burger. In 4.4 wordt 
vervolgens kort toelicht waarom ik het nodig vond om een enquête te houden 
onder een aantal van de afgewezen aanvragers. De vragen die in de verschillende 
paragrafen van dit hoofdstuk 4 aan de orde zijn geweest, zullen uitmonden in een 

1 Zie 3.3 (Karakter van de bezwaarschriftprocedure).
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beperkt aantal concrete onderzoeksvragen (zie 4.5) die daarna – in de hoofdstuk-
ken 5 e.v. – zullen worden beantwoord.

4.2 Verwachingen versus kansen

Het is verscheidene keren voorgekomen dat een bezwaarde tijdens de hoorzit-
ting stelde dat een loting om de NWO-subsidiegelden eerlijker zou zijn dan de 
verdeling daarvan via NWO-beoordelingsprocedures. In deze stelling klinkt door 
dat de kansen op honorering die de bezwaarde onderzoeker dacht te hebben – 
blijkbaar vanuit de veronderstelling dat de NWO-beoordelingsprocedures tot 
op zekere hoogte voorspelbaar zijn – niet uitkwamen. De vraag is dan of deze 
onderzoeker de kwaliteit van zijn aanvraag binnen het eigen onderzoeksveld niet 
op waarde wist te schatten of dat hij onvoldoende inzicht had in de juridische 
aspecten van de beoordelingsprocedure. Zijn de NWO-beoordelingsprocedures 
inderdaad zo inconsistent dat terecht gesproken kan worden van een soort lotto, 
of is er wat anders aan de hand? Wat mag een aanvrager verwachten van zijn 
honoreringskansen in het primaire beoordelingsproces, en welke kansen op 
alsnog honorering heeft een afgewezen aanvrager in bezwaar-/beroep, en – de 
enkele keer dat het zover komt – in een rechterlijke procedure?

Om de gerezen vragen te kunnen beantwoorden, is systematisch empirisch 
onderzoek uitgevoerd naar alle procedurestappen die worden genomen naar 
aanleiding van concrete subsidieaanvragen zowel in de loop van het primaire 
proces (zie onder 4.2.1) als de daarop volgende bezwaar-/beroepsfase(n) (zie onder 
4.2.2).

4.2.1 De kansen in de fase van het primaire proces

Uit de beschrijving van het primaire proces2 blijkt, dat een aanvraag doorgaans 
al enige barrières moet nemen, alvorens deze tot de volledige beoordelingsproce-
dure wordt toegelaten. De aanvraag moet voldoen aan de procedurele voorwaar-
den voor het indienen van aanvragen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan elektronische indiening, een maximum aantal te gebruiken woorden voor de 
inhoudelijke aanvraag, en een bepaalde financiële matching door het instituut 
van de aanvrager. In sommige gevallen moet een aanvraag daarnaast al een voor-
aanmeldingsprocedure hebben doorlopen. Nadat de aanvraag in behandeling is 
genomen, wordt bij een (te) hoge aanvraagdruk een voorselectie gehouden waar-
bij de kansloze aanvragen zonder inschakeling van referenten worden afgewezen. 

2 Zie 2.5.1.
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Voor alle aanvragen waarvoor wél referenten worden ingeschakeld lijkt het vanuit 
de gedachte dat bij NWO wetenschappelijke kwaliteit voorop staat, logisch dat 
naarmate het referentenoordeel positiever luidt, de kans op honorering toeneemt. 
Klopt deze stelling? En wat blijft er van de honoreringkansen over in geval slechts 
één referentenrapport voorhanden is, de bruikbaarheid van een of verscheidene 
referentenrapporten ter discussie staan, of de referentenrapporten elkaar tegen-
spreken? Een aanvrager heeft hier weinig vat op; meer dan een opmerking hier-
over plaatsen in zijn weerwoord kan hij niet. Het zal er vanaf hangen hoe de 
beoordelingscommissie hiermee omgaat. Hoe ver mag het weerwoord gaan om 
nog gezien te kunnen worden als een ‘toelichting’ en niet als een ‘wijziging’ van 
de aanvraag? Wat gebeurt er, wanneer een beoordelingscommissie een andere 
opvatting heeft dan de referenten? Hoe vergelijkt een beoordelingscommissie de 
verschillende aanvragen, mede in het licht van de gegeven beoordelingscriteria? 
Hoe stelt een commissie zich op in een interview en hoe zwaar mag een eventueel 
gehouden interview wegen ten opzichte van het oordeel uit de schriftelijke fase? 
Wat gebeurt er precies bij de prioritering van de aanvragen? Op grond waarvan 
maakt een beoordelingscommissie een nadere selectie in geval een aantal voor-
stellen ex aequo eindigt waarvan slechts een gedeelte gehonoreerd kan worden 
gezien het beschikbare budget? De commissievergaderingen zijn in principe niet 
openbaar3 en de verslaglegging van de commissievergaderingen is doorgaans 
summier teneinde een aanvrager geen inzicht te bieden in de overige aanvragen. 
Het uitgevoerde onderzoek zoekt een antwoord op deze vragen ter verkrijging van 
meer inzicht in de honoreringskansen van de aanvragers.

4.2.2 De kansen in de fase van bezwaar en beroep

Het aantal ingediende beroep- en bezwaarschriften wordt wel als maatstaf geno-
men voor de correctheid waarmee de beoordelingsprocedure in eerste instantie 
is uitgevoerd. Het is echter de vraag in hoeverre dit aantal hiervoor indicatief is. 
Enerzijds kunnen emoties en/of opportunisme een afgewezen aanvrager ertoe 
brengen in bezwaar/beroep te gaan, anderzijds valt niet uit te sluiten dat afge-
wezen aanvragers daadwerkelijk geen ‘faire’ kansen hebben gehad op honore-
ring, en een aangespannen bezwaar-/beroepsprocedure toch niets oplevert. Door 
classificering en kwantificering van de bezwaren kan inzicht verkregen worden 
in hetgeen de afgewezen aanvragers als de meest serieuze tekortkomingen in 
het beoordelingsproces ervaren. De overwegingen van de Commissie B&B met 
betrekking tot de aangevoerde bezwaren en het aantal gegrond verklaringen 
kunnen inzicht geven in het feit of daadwerkelijk sprake is van tekortkomingen, 

3 Zie artikel 11.1 van het NWO-Reglement.
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alsook in de honoreringskansen in tweede instantie. Inschakeling van de rechter 
ligt in het verlengde van de (NWO)bezwaar-/beroepsprocedure (oftewel ‘bestuur-
lijke voorprocedure’) en is daarom hier meegenomen.

De jaarlijkse terugkoppeling binnen NWO betreffende de uitkomsten van de 
bezwaar- en beroepsprocedures gevoerd in de daaraan voorafgaande periode lijkt 
weinig bij te dragen aan het terugdringen van het aantal ingediende bezwaren4. 
Wellicht kunnen de onderzoeksresultaten hiervoor een verklaring geven. Ook 
kunnen deze resultaten aanleiding vormen voor aanpassing van de procedures 
en/of informatieverstrekking aan de aanvragers waarmee zij hun kansen op hono-
rering beter in weten te schatten, hetgeen onnodig procederen kan voorkomen.

4.3 Juridische toetsing

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader geschetst dat op NWO van toepassing is. In 
2.4 staat vermeld dat NWO haar wettelijke taak om de kwaliteit van het weten-
schappelijk onderzoek te bevorderen in het bijzonder uitvoert door het toewijzen 
van subsidies. Verder is in 2.7.1 aangegeven dat de NWO-bestuursorganen bij de 
inrichting van hun subsidieprocedures beleidsvrijheid hebben, voor zover hen bij 
wet geen beperkingen zijn opgelegd. Binnen NWO is ook sprake van een zekere 
beoordelingsvrijheid, al dienen die bestuursorganen op grond van de Subsidiere-
geling NWO in subsidiezaken te beslissen aan de hand van een advies van een 
beoordelings(advies)commissie. Een en ander roept een aantal vragen op. Levert 
de uitgevoerde studie aanwijzingen op die kunnen leiden tot de conclusie dat 
de binnen NWO bestaande selectieprocedures niet zouden toereiken voor het 
selecteren van het kwalitatief beste onderzoek. Is in dit opzicht sprake van ‘faire’ 
procedures, enerzijds in eerste instantie en anderzijds in bezwaar/beroep? Wan-
neer men die procedures van dichterbij bekijkt, gaan de NWO-bestuursorganen 
dan consistent, en in overeenstemming met de regels die daarvoor staan, met 
hun beleidsvrijheid om, en in hoeverre laten zij het inhoudelijk oordeel over aan 
de beoordelingscommissies? Hoe zit het met de balans tussen de inbreng van de 
inhoudelijke experts (de referenten) en de inbreng van de beoordelingscommis-
sie? Daarnaast kan men zich afvragen of en in welke mate NWO bij de uitvoering 
van haar procedures ook daadwerkelijk binnen het – in hoofdstuk 2.7.2 – gegeven 
juridisch kader opereert. Worden zowel de wet als de eigen regelgeving gerespec-
teerd? Reikt het wettelijke juridisch kader toe, en/of zijn er specifieke – formeel 
wettelijke en/of materieelrechtelijke - regels, die relatief veel problemen opleve-
ren? 

4 Zie Tabel 9.2.
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Deze studie beoogt door middel van onderzoek naar de procedures van bezwaar 
en beroep een antwoord te geven op de hier gestelde vragen over de rechtmatig-
heid van de procedures gezien het van toepassing zijnde juridische kader. Uit de 
hierboven gestelde vragen blijkt dat het daarbij niet alleen gaat om de formele 
aspecten van de toepasselijke regelgeving, maar ook om de inhoudelijke zingeving 
die daaraan gegeven dient te worden gezien de wettelijke taak tot subsidiëring 
van het kwalitatief beste onderzoek. Daarnaast beoogt deze studie een oordeel te 
geven over de uitvoerbaarheid van die procedures binnen dat juridische kader. 

4.4 Enquête

De bezwaar-/beroepsprocedure is door de wet als het ware geënsceneerd rondom 
de persoon van de bezwaarde. De indiening van een bezwaar-/beroepschrift – 
tussen de fase van het primaire proces en de bezwaar-/beroepsfase – moet gezien 
worden als een eigenstandige procedurestap. Echter, over de precieze motieven 
van een afgewezen aanvrager om deze stap te zetten, heb ik geen onderzoeks-
materiaal gevonden. Het leek me daarom de moeite waard om door middel van 
een enquête te inventariseren hoe afgewezen aanvragers over deze procedure 
denken.

4.5 De onderzoeksvragen

Het bieden van rechtsbescherming aan burgers die een NWO-besluit ontvan-
gen, met name afgewezen aanvragers, vormt – zoals ik in 4.1 heb betoogd – dé 
hoofdfunctie van het juridisch instrument van bezwaar en beroep (B&B), zijnde 
het onderwerp van deze studie. Deze rechtsbescherming wordt geboden door de 
aanvragers de mogelijkheid te geven om bezwaren in te brengen tegen het afwij-
zingsbesluit betreffende hun aanvraag inclusief de daarop betrekking hebbende 
besluitvorming zoals deze heeft plaatsgevonden tijdens het primaire beoorde-
lingsproces. Daarom is het van belang om, naast de determinanten van de B&B-
procedures, ook de determinanten van de primaire beoordelingsprocedures in 
het kader van deze studie te onderzoeken. Aan de hand van de onderzoeksuit-
komsten kan dan nagegaan worden wat het instrument van B&B een aanvra-
ger kan opleveren aan kansen op honorering, naast de kansen die hem in het 
kader van het primaire proces worden geboden, en wat die rechtsbescherming 
zodoende kan betekenen voor de subsidiezaak van die aanvrager. Het ontrafelen 
van beide procedures aan de hand van de binnengekomen bezwaren zal daar-
naast licht kunnen werpen op de vraag of en in hoeverre de gevoerde procedures 
juridisch verantwoord zijn en haalbaar binnen het gegeven juridische kader en de 
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wettelijke subsidietaak van NWO. Het is aldus voorstelbaar dat de uitkomst van 
dit onderzoek zal bijdragen aan het uitvoerbaar en beheersbaar houden van de 
NWO-beoordelingsprocedures. In dit onderzoek wordt aldus gefocust op beant-
woording van de volgende onderzoeksvragen:
I Welke determinanten zijn van belang met betrekking tot de kansen van aan-

vragers van een NWO-subsidie? 5

II Hoe groot zijn de kansen op:
a. honorering en afwijzing van aanvragen;
b. indiening van bezwaren naar aanleiding van genomen NWO-subsidiebe-

sluiten;
c. (on)gegrond verklaring van ingediende bezwaren respectievelijk
d. het in tweede instantie alsnog toewijzen van subsidie, en
e. (on)gegrond verklaring van een bij de rechter ingediend beroepschrift res-

pectievelijk
f. het naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak alsnog toewijzen van 

subsidie?6 
III Hoe staat het met de juridische houdbaarheid van de binnen NWO uitgevoerde 

subsidieprocedures – zowel in eerste als tweede instantie – en in hoeverre reikt 
het gegeven juridisch kader toe voor de uitvoerbaarheid van die procedures in 
het licht van de wettelijke taak van NWO tot subsidiëring van het kwalitatief 
beste onderzoek?7 

5 Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord in hoofdstuk 5.
6 Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord in de hoofdstukken 6 t/m 11.
7 Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord in hoofdstuk 13.
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5.1 Keuze van de onderzoeksperiode

In de inleiding is al aangegeven dat vanaf 1999 de bezwaar-/beroepsdossiers in 
het centraal archief van NWO zijn te raadplegen, en om die reden het onderzoek 
zal aanvangen in 1999. De in 1998 binnengekomen, maar pas in 1999 afgehan-
delde bezwaren zijn in het onderzoek meegenomen. Gezien de periode waarin 
het onderzoek is uitgevoerd – 2006 – loopt het volledige dossieronderzoek (zie 
onder 5.3) tot eind 2005. De adviezen van de Commissie B&B en de beslissingen 
op bezwaar/beroep sec over 2006, zijn wel nog meegenomen, zij het dat deze in 
de tabellen van hoofdstuk 8 apart vermeld staan.

5.2 Het primaire proces

Eerst wordt uiteengezet hoe de keuze van de geselecteerde dossiers tot stand is 
gekomen (5.2.1). Vervolgens wordt aan de hand van de inhoud van deze dossiers 
uiteengezet welke variabelen zijn meegenomen in het onderzoek (5.2.2). Voor het 
gemak wordt steeds gesproken over variabelen (de determinanten en uitkomst-
variabelen), alhoewel het feitelijk gaat om ‘kandidaat-variabelen’. Ten slotte volgt 
nog enige relevante informatie die nog niet eerder aan bod is gekomen (5.2.3).

5.2.1 Dossiers primair proces

Om ondanks de verscheidenheid aan beoordelingsprocedures waaraan de bezwa-
ren refereren toch een gezamenlijk en eenduidig referentiekader te verkrijgen voor 
alle bezwaar-/beroepszaken, is voor wat betreft het primaire proces gezocht naar 
onderzoeksmateriaal dat voldoet aan de volgende criteria: de dossiers a. betreffen 
dezelfde beoordelingsronde; b. reflecteren een standaardprocedure, en c. zijn vol-
doende in aantal om de kansen van de aanvragers op subsidie in beeld te kunnen 
krijgen. Het onderzoeksmateriaal van de subsidieronde 2004/2005 van het Open 
Competitie Programma MaGW (hierna: OC/MaGW) voldoet hieraan. De ronde 
kende – gezien de gebruikelijke hoge aanvraagdruk binnen de OC/MaGW – een 
(verplichte) vooraanmelding. Er kwamen tegen de 500 vooraanmeldingen bin-
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nen. 200 Aanvragers voldeden vervolgens aan het advies tot uitwerking van hun 
aanvraag. Hieraan kunnen 17 aanvragers worden toegevoegd die ondanks een 
negatief advies toch een volledige aanvraag indienden. Dat brengt het totaal van 
ingediende volledige aanvragen op 217. Hiervan hebben 210 aanvragen de gehele 
beoordelingsprocedure doorlopen; 7 aanvragen werden namelijk na ontvangst 
van de referentenrapporten ingetrokken. De OC/MaGW staat bekend als een 
ronde die in vergelijking tot andere rondes relatief veel bezwaren genereert (in 
casu zes, inclusief drie ingetrokken bezwaren). Dit feit maakte de selectie van 
bedoelde dossiers voor het onderzoek extra aantrekkelijk.

5.2.2 De variabelen (determinanten en uitkomstvariabelen)

De gegevens die op het primaire proces betrekking hebben, zijn terug te vinden in 
de tijdens het primaire proces per aanvraag opgebouwde individuele dossiers (zie 
onder 5.2.2.a), alsmede in het algemene dossier van de ronde (zie onder 5.2.2.b). 
In deze volgorde zijn de meeste gegevens ook opgenomen in het spreadsheet pri-
mair proces. De kolommen hieronder genoemd, verwijzen naar dit spreadsheet. 
Van deze determinanten is onderzocht, in hoeverre zij de uitslag van het primair 
proces mede voorspellen. Feitelijk gaat het hier nog slechts om ‘kandidaat-deter-
minanten’, omdat de uitkomsten van het onderzoek nog moeten uitwijzen of deze 
determinanten écht van belang zijn voor de beoordelingsprocedure.

5.2.2a De uit de individuele dossiers geselecteerde determinanten
De individuele dossiers bevatten in hun algemeenheid de volgende stukken met 
daarin opgenomen de hieronder bij elk specifiek dossierstuk voor het onderzoek 
geselecteerde (kandidaat-)determinanten en uitkomstvariabelen:
– De vooraanmelding: Met betrekking hiertoe zijn geen gegevens geselecteerd als 

determinant.
– De aanvraag: De aanvragers maakten verplicht gebruik van een model-aan-

vraagformulier. Dit formulier bepaalt welke informatie een aanvrager moet 
aanleveren in hoeveel woorden. Het formulier bevat de gegevens van de 
aanvrager(s) (die niet zullen worden prijsgegeven), de titel en een samenvatting 
(max. 100 woorden) van het voorstel, de disciplines waarop de aanvraag zich 
beweegt en opgave van eventuele indiening van een subsidieaanvraag elders, 
het onderzoeksvoorstel zelf incl. aanpak (max. 4000 woorden), onderzoek met 
literatuurverwijzingen, tijdschema van uitvoering, publicatielijst aanvrager(s), 
te verwachten output en een indicatie van de maatschappelijke en wetenschap-
pelijke relevantie van het voorstel.

 Geselecteerde determinanten: Gender (kolom B met 0=man en 1=vrouw), de 
beoordelingscommissie waarin het voorstel is behandeld (kolom C), de instel-
ling waaraan de onderzoeker werkzaam is (kolom D), vakgebied(en) waarop 
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de aanvraag betrekking heeft (kolom E, gecodeerd volgens het desbetreffende 
MaGW systeem1);

– De ontvangstbevestiging: Deze is niet geselecteerd als determinant.
– De referentenrapporten: Gezien de ervaring bij MaGW met het werven van 

referen ten, heeft de programmasecretaris – zolang de geplande datum voor de 
commissievergadering dit toeliet – telkens vier referenten aangeschreven totdat 
er twee toezeggingen binnen waren. Deze referenten ontvingen een tevoren 
opgesteld format met instructies. Referenten die een referentenrapport toezei-
den, leverden dit echter niet altijd tijdig/daadwerkelijk aan, zodat dan opnieuw 
tot aanschrijving van referenten moest worden overgegaan. Dat maakt dat het 
aantal referenten wel eens meer dan twee (max. vier) bedraagt. Staand beleid is 
dat alle binnengekomen referentenrapporten worden meegenomen.

Geselecteerde determinanten: Het aantal referenten (kolom F, gecodeerd als: # 
refs). De daarop volgende kolommen G t/m DN zijn gereserveerd voor 112 deter-
minanten gehaald uit de referentenrapporten, ten aanzien waarvan hieronder 
een nadere toelichting volgt.

In deze toelichting is het eerste referentenrapport (met deelcode: r1) uit de indi-
viduele dossiers ter illustratie gebruikt. De (deel)code ‘r1’ kan vervangen worden 
door r2, r3 of r4, afhankelijk of het om het 2e, 3e of 4e referentenrapport gaat.
Het gebruikte referentenformat (zie bijlagen, formulier 5.1) vraagt om een cijfer-
matig oordeel op onderstaande vijf rubrieken, die tezamen twaalf subonderdelen 
kennen. Al deze 12 subonderdelen zijn geselecteerd als determinant (zie de bijge-
voegde codes, enkel gegeven voor referent 1).
1. ‘scientific relevance & quality’:
1.1 wetenschappelijke kwaliteit (code: r1_11);
1.2 innovativiteit binnen het vakgebied (code: r1_12);
1.3 voortbouwing op bestaande kennis (code: r1_13).
2. ‘feasibility’ in het scoreoverzicht:
2.1 evidentie probleem definitie (code: r2_21);
2.2 uitwerking probleemstelling (code: r2_22);
2.3 haalbaarheid (code: r1_23);
2.4 werkplan (code: r1_24).
3. ‘scientific quality of the applicant(s) and research group’:
3.1 ervaring van de aanvrager op het gebied van de aanvraag (code: r1_3.1);
3.2 kwaliteit van de research omgeving (code: r1_3.2).
4. ‘expected scientific output’ (number en timing met code: r1_4).
5. ‘societal relevance (if applicable)’:
5.1 andere wetenschappelijke disciplines (code: r1_5.1);

1 Zie onder 5.2.3.
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5.2 niet-wetenschappelijke omgeving (code: r1_5.2).
6. de ‘overall score’ (code: r1_6).

Deze 13 determinanten per referent kunnen als volgt worden ingevuld; 1= excel-
lent; 2= very good; 3= good; 4= moderate, en 5= poor. Het referentenformat biedt 
daarnaast ruimte voor inhoudelijk commentaar op de vijf rubrieken. Hier is geko-
zen voor de volgende determinanten: aantal positieve punten in het inhoudelijk 
commentaar (codes r1_pc1.. t/m.. r1_pc5); aantal negatieve punten in het inhou-
delijk commentaar (codes r1_nc1..t/m.. r1_nc5); aantal regels van het inhoudelijk 
commentaar (code: r1_ar1..t/m.. r1_ar5). Het betreft in totaal 15 determinanten.

Bij elkaar opgeteld, levert bovenstaand overzicht 13+15=28 determinanten 
op per referent. In het onderzoek wordt rekening gehouden met maximaal vier 
referentenrapporten (waarbij ‘r1’ in de code wordt vervangen door r2, r3 of r4, 
afhankelijk van het feit of het om het 1e, 2e 3e of 4e referentenrapport gaat). Dat 
betekent dat er 4x28=112 determinanten zijn geselecteerd (kolommen G t/m DN) 
per dossier uit de referentenrapporten.
– Het weerwoord van de aanvrager(s): Hieruit konden geen determinanten wor-

den geselecteerd, omdat het weerwoord non-specifiek is. Echter, de pre adviseur 
geeft hierover zijn/haar oordeel en daarin wordt het weerwoord meegenomen.

– Het preadvies: De vier beoordelingscommissies die de voorstellen hebben behan-
deld, bestonden in totaal uit 61 leden (inclusief de voorzitters). De afspraak is 
geweest dat per aanvraag één commissielid een preadvies zou schrijven ter 
voorbereiding van de prioriteringsvergadering. Op basis van de preadviezen 
is de discussie gevoerd binnen de commissie leidende tot een oordeel over de 
aanvragen. De criteria voor de keuze van de preadviseur waren: 1. niet afkom-
stig van dezelfde universiteit als de betrokken aanvrager; 2. afdoende inge-
voerd in het onderwerp waarop de aanvraag betrekking heeft, en 3. een evenre-
dige werkverdeling. De meeste commissieleden traden op als preadviseur ten 
aanzien van 3 á 4 voorstellen.

Geselecteerde determinant: elke preadviseur (die anoniem dient te blijven) heeft 
een nummer (1 t/m 46) gekregen (zie kolom DO).

Ook voor de opstelling van het preadvies is een format opgesteld (zie bijlagen, 
formulier 5.2). Dit format bevat een overzicht van de referentenkwalificaties met 
daaronder het oordeel van de preadviseur – uitgedrukt met goed, matig of slecht – 
over de kwaliteit van de referentencommentaren op de (4) onderdelen: uitvoerig-
heid, kritisch vermogen, consistentie, en zakelijkheid van het referentenrapport; 
het inhoudelijk oordeel van de preadviseur over: a. de vijf rubrieken waarover 
de referenten hun oordeel gaven, en b. het weerwoord van de aanvrager. Voorts 
bevat het preadvies een samenvattend inhoudelijk commentaar ten behoeve van 
feedback naar de aanvrager, alsmede het eindoordeel van de preadviseur, uitge-
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drukt met een A (subsidiabel, te onderscheiden naar: excellent – excellent/zeer 
goed – zeer goed – zeer goed/goed – goed), B (in deze vorm niet subsidiabel) of C 
(niet-subsidiabel).

Geselecteerde determinanten:
1. het oordeel van de preadviseur over de kwaliteit van de referentencommenta-

ren (met vier subrubrieken betreffende (maximaal) vier referenten bestrijkt 16 
kolommen, te weten de kolommen DP t/m EE;

2. het samenvattend inhoudelijk oordeel van de preadviseur over de vijf rubrie-
ken van alle zich in het dossier bevindende referentenrapporten, het weer-
woord van de aanvrager en het samenvattend oordeel ten behoeve van feed-
back naar de aanvrager (in totaal dus 7 rubrieken) uitgedrukt in aantallen 
positieve en negatieve punten alsmede het aantal regels van elke rubriek (teza-
men 7x 3 = 21 kolommen, te weten de kolommen EF t/m EZ met als codering: 
adv_pc1 en adv_nc1 t/m adv_pc7 en adv_nc7, (waarin pc=positief commentaar 
en nc=negatief commentaar), alsmede adv_ar1 t/m adv_ar7, waarin ar=aantal 
regels van het inhoudelijk commentaar);

3. met betrekking tot de 6e rubriek, die het oordeel van de preadviseur betref-
fende het weerwoord (ww) van de aanvrager geeft, is een extra kolom (FA) 
gereserveerd met als mogelijkheden: 1=adequaat ww; 2=matig ww; 3=onge-
schikt ww; 4=adequaat op één punt na/onvolledig ww;

4. de eindscore van de preadviseur (kolom FB) met als mogelijkheden: 1=excel-
lent A-oordeel; 2=zeer goed A-oordeel; 3=goed A-oordeel; 4=B-oordeel, en 5=C-
oordeel.

5.2.2b De uit het algemene dossier geselecteerde determinanten
Het algemene dossier van de ronde bevat met name de tekst van de brochure of de 
Call for Proposals, de notulen van de commissievergaderingen en het voorzitters- 
overleg met de verkregen prioriteringslijsten, en het commissieadvies uitgebracht 
aan het gebiedsbestuur.

Geselecteerde determinanten: De eindscore van de beoordelingscommissie 
(kolom FC) met het aantal positieve en negatieve punten uit het bijbehorende 
commentaar (kolommen FD en FE, gecodeerd als ‘cie pc’ en ‘cie nc’); de uitslag 
na prioritering (kolom FF met 1=gehonoreerd; 2 t/m 5 niet gehonoreerd waarbij 
2=oordeel very good of beter; 3=good, 4=B-oordeel en 5=C-oordeel); een kolom 
FG waarin een 1 staat wanneer het dossier is doorgezonden naar het voorzitters-
overleg; een kolom FH met de uitslag voorzittersoverleg (1=alsnog gehonoreerd), 
en tenslotte een kolom FI met de zaken die in beroep zijn behandeld (1=alsnog 
gehonoreerd).
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Geselecteerde uitkomstvariabelen: Telt men de énen uit de kolommen FF, FH 
en FI op dat verkrijgt men het aantal aanvragen uit de ronde dat uiteindelijk is 
gehonoreerd.

5.2.3 Procedure

Voor een goed inzicht in de beoordelingsprocedure, die de aanvragen hebben 
doorlopen, is relevant dat het Gebied MaGW vier hoofdrichtingen van onderzoek 
kent, te weten economische wetenschappen, gedragswetenschappen, de rechts-
wetenschap, en de sociale wetenschappen. Hieronder bevinden zich 19 subrich-
tingen, die elk hun eigen onderverdeling kennen. In totaal gaat het om circa 200 
vakgebieden.

De vooraanmelding is uitgevoerd door zeven vakinhoudelijke commissies, 
bestaande uit 9 à 17 leden incl. voorzitters. De daarop volgende beoordelings-
procedure is uitgevoerd door vier gebiedsbrede commissies, die grotendeels zijn 
samengesteld uit de leden van vorenbedoelde zeven commissies. De gebiedsbrede 
commissies kregen de opdracht om elk 12 aanvragen te selecteren voor honore-
ring en 4 aanvragen aan te wijzen, die doormochten naar ‘het voorzittersoverleg’, 
bestaande uit de vier voorzitters van de gebiedsbrede commissies en een tech-
nisch voorzitter. In dit overleg zijn in totaal 17 aanvragen besproken (de 4x4=16 
doorverwezen voorstellen plus één voorstel waarvoor op verzoek van de betrok-
ken beoordelingscommissie nog een extra referentenrapport was ingewonnen, 
waarvan het oordeel ‘excellent’ luidde. Het voorzittersoverleg kon nog vijf extra 
aanvragen selecteren voor honorering, zodat in totaal 53 aanvragen gehonoreerd 
werden. Hiervan waren er twee afkomstig van een aanvrager die een negatief 
advies had ontvangen over zijn vooraanmelding.

5.3 Bezwaar en beroep

5.3.1 Bezwaardossiers

Alle B&B-dossiers over de onderzoeksperiode (1999 t/m 2005) zijn in het onder-
zoek betrokken met uitzondering van de volgende dossiers:
– één dossier (2005/05) betreffende een vaststellingsbeschikking;
– twee dossiers (2003/015 en 2003/027) met Wob-zaken;
– één dossier (2003/053) met een octrooizaak;
– één ingetrokken zaak (2000/021) betreffende de weigering een NWO-deelbe-

groting goed te keuren;
– één dossier (2000/011) over een beleidskwestie.
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Genoemde zaken acht ik niet relevant voor de subsidiebeoordelingsprocedures. 
De nummers 2005/028 en 029 zijn gebruikt voor één dossier ter verwerking 
van een groot aantal deelprojecten. Daarmee zijn 3632 dossiers in het onderzoek 
betrokken. Het betrekking in het onderzoek van de gegevens van de overige 
bezwaardossiers met deelprojecten loonde mijns inziens niet.

Vóór 1999 werden alleen bezwaarschriften betreffende NWO centrale program-
ma’s centraal gearchiveerd en genummerd (zonder jaartalvermelding), op datum 
van binnenkomst van het bezwaarschrift. De nummering begint daarom in 1999 
met nummer 155 en loopt door tot eind 2003 met nummer 408. Vanaf 1999 zijn 
alle bij NWO binnengekomen bezwaar-/beroepschriften centraal gearchiveerd en 
in dit nummersysteem meegenomen. Daarnaast werd gewerkt met een jaarnum-
mering, die niet gelijk loopt met bedoeld nummersysteem, hetgeen verwarring 
gaf. Daarom is vanaf 2004 alleen nog gewerkt met een jaarnummering met volg-
nummer. Bij mijn verwijzing naar zaken heb ik consequent gebruik gemaakt 
van het systeem van jaarnummering. Dat levert voor de geselecteerde dossiers 
de volgende nummering op, waarbij de in mijn spreadsheet B&B gebruikte num-
mering steeds correspondeert met de archiefnummering:
– zaak 2 t/m 68 betreft 2004 met 67 zaken (2004001; 2004002…etc)
– zaak 69 t/m 129 betreft 2005 met 61 zaken3 (2005001; 2005002…etc)
– zaak 130 t/m 188 betreft 2003 met 59 zaken (2003 met archiefnrs. 343 t/m 

408)
– zaak 189 t/m 264 betreft 2002 met 76 zaken (2002 met archiefnrs. 262 t/m 

342)
– zaak 265 t/m 296 betreft 2001 met 32 zaken (2001 met archiefnrs. 231 t/m 

261)
– zaak 297 t/m 337 betreft 2000 met 41 zaken (2000 met archiefnrs. 187 t/m 

230)
– zaak 338 t/m 368 betreft 1999 met 31 zaken (1999 met archiefnrs. 155 t/m 

185)
– zaak 369 (2002 t/m 2005) 1 zaak (2003 met archiefnr. 384)
 ----------- +
totaal aantal ingevoerde zaken: 368, waarvan een aantal van 363 is geselecteerd.

2 Zie Tabel 9.2.
3 Zaak 2005/05 inzake een foute eindafrekening is niet opgenomen.
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Elk bezwaar-/beroepsdossier4 bevat:
– een kopie van de stukken inzake het primaire proces, eventuele preadviezen 

van commissieleden en/of een voorlopige prioriteringslijst, de notulen van de 
commissievergadering met definitieve prioriteringslijst en/of het advies van 
de beoordelingscommissie aan het betrokken bestuursorgaan, de notulen van 
de besluitvormende vergadering van het betrokken bestuursorgaan, en de bro-
chure;

– het bezwaar- of beroepschrift;
– het verweer van het NWO-onderdeel, en relevante gevoerde correspondentie;
– het rooster van de zittingsdag met de samenstelling van de Commissie B&B;
– het verslag van de zitting;
– het advies van de Commissie B&B;
– het besluit op bezwaar/beroep van het Algemeen Bestuur en,
– waar van toepassing, het nieuwe primaire besluit.

Hierna wordt aangegeven welke variabelen uit de dossiers zijn geselecteerd.

5.3.2 Variabelen (determinanten en uitkomstvariabelen)

De geselecteerde determinanten bevatten eerstens relevante achtergrondinfor-
matie over de bezwaarde en zijn aanvraag, de relevante procesmomenten, en de 
ronde waarbinnen is ingediend. Daarnaast is waar mogelijk aansluiting gezocht 
bij de determinanten, geselecteerd in eerste instantie, met name informatie uit de 
referentenrapporten, het gebruik dat van de referentenrapporten wordt gemaakt, 
het weerwoord op de referentenrapporten, het gebruik van eventuele preadviezen, 
de beoordelingscommissie en diens oordeel, en gegevens over de uitslag in eerste 
instantie. Tenslotte zijn de gegevens verwerkt betreffende de bezwaarprocedure 
zelf, zoals het aantal en type bezwaren per zaak, het standpunt van de Com-
missie BBS, de uitslag van de B&B-procedure, en eventuele vervolgstappen en 
-uitkomsten.
– Informatie over de bezwaarde en zijn/haar aanvraag: Uit de aanvraag en de daar-

bij behorende brochure/call for proposals zijn de volgende determinanten 
geselecteerd, waarbij de vermelde kolommen verwijzen naar het spreadsheet 
B&B: gender (kolom C); de wetenschappelijke instelling waaraan de aanvra-
ger is verbonden (kolom D); het vakgebied waarop de aanvraag zich beweegt 
(kolom E)5, het/de betrokken NWO-gebied(en) (kolom F); het type programma 

4 Dit is – anders dan bij het primair proces – steeds een individueel dossier.
5 Er is een grovere indeling naar wetenschapsgebied aangehouden dan bij het onderzoek naar het 

primaire proces, omdat deze beter paste in het kader van dit onderzoek.
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(kolommen G t/m J) waarbij onderscheiden is naar het Open Competitie pro-
gramma, typisch persoonsgerichte programma’s als VENI-, VIDI- en VICI-, 
vervangings-, talent-, Mozaïk-, Casimir-, en Pioniersubsidies alsmede subsi-
dies voor ZonMW-/WOTRO-opleidingen en reisbeurzen naast thematische 
programma’s als publicatiebijdrage-, investerings- en zaaiprogramma’s; het 
type voorstel (kolom K), te onderscheiden naar multidisciplinair en interdisci-
plinair onderzoek6.

– Informatie over de relevante procesmomenten: De geselecteerde determinanten 
betreffende het verloop van de gevoerde procedure in tijd zijn (kolommen L 
t/m U):

 Data van besluit in eerste instantie, indiening bezwaar-/beroepschrift, even-
tuele intrekking bezwaar-/beroepschrift, hoorzitting, besluit(en) op bezwaar-
/beroep, en eventuele data rechterlijke uitspraken.

– Informatie over de ronde waarbinnen bezwaarde heeft ingediend: De geselecteerde 
determinanten (zie de kolommen V t/m Z) zijn: het totaal aantal aanvragen 
ingediend binnen de ronde; het totaal aantal aanvragen toegezonden naar refe-
renten; het aantal ingetrokken aanvragen na ontvangst van de referentenrap-
porten; het totaal aantal gehouden interviews binnen de ronde, en eventueel 
gehouden vooraanmelding of voorselectie met uitkomst.

– Informatie uit de referentenrapporten: Allereerst is als determinant geselecteerd: 
het aantal ingeschakelde referenten (kolom AA) betreffende de aanvraag.

Het behoort tot de uitdagingen van onderhavig onderzoek om, ondanks de ver-
schillen in de onderliggende primaire beoordelingsprocedures, algemene con-
clusies te kunnen trekken uit de bezwaar- en beroepsdossiers. Daartoe zijn de 13 
criteria uit de referentenoordelen betreffende het primaire proces teruggebracht 
tot de volgende 6 rubrieken (hier enkel gegeven met betrekking tot het oordeel 
van de 1e referent):
ref_1.1.1 met oordeel over de relevantie van het voorstel;
ref_1.1.2 met oordeel over de innovativiteit/originaliteit van het voorstel;
ref_1.2 met oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van het voorstel;
ref_1.3 oordeel over de persoon van de onderzoeker;
ref_1.4 oordeel over de betrokken onderzoeksgroep(en);
ref_1.5 totaal oordeel betreffende de aanvraag.

Binnen deze 6 rubrieken dient het aantal positieve en negatieve kritiekpunten 
alsmede het aantal regels als determinant. Dat betekent dat uit elk referentenrap-
port, bij maximaal vijf rapporten per aanvraag ([6x3=18]x5)=90 determinanten 

6 Onderzoek op duidelijk verschillende vakgebieden binnen eenzelfde NWO-gebied.
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zijn geput. Daarbij dienen nog 5 determinanten opgeteld te worden om het oor-
deel van de beoordelingscommissie over de het bruikbaarheid van elk referenten-
rapport in kaart te (kunnen) brengen (kolommen AB t/m EV).
– Informatie over het gebruik van de referentenrapporten: Eventueel beschikbare 

informatie over de evenwichtigheid van het referentenoordeel is opgenomen 
in kolom EX. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden gekozen: 0=geen dis-
balans; 1=één rapport wijkt sterk af van de overige rapporten; 2=brede sprei-
ding van de verschillende referentenoordelen; 3=enige disbalans binnen het 
referentenoordeel.

– Informatie over het weerwoord van de aanvrager: Hiertoe dient kolom EY waarbij 
0=geen weerwoord voorhanden; 1=weerwoord voorhanden, en 2=enkel for-
meel weerwoord voorhanden bij gebrek aan inhoudelijke referentenkritiek. 
Daarnaast staat in kolom EZ – waar beschikbaar – het oordeel van de com-
missie ten aanzien van het weerwoord met als variabelen: 0=poor; 1=fair, en 
2=adequaat.

– Informatie betreffende het preadvies: De volgende determinanten zijn geselec-
teerd: eventueel 1e preadvies (kolom FE); eindscore (kolom FF); aantal regels 
(kolom FG); aantal positieve kritiekpunten (kolom FH); aantal negatieve kri-
tiekpunten (kolom FI).

 Er is plaats ingeruimd voor een tweede preadvies (kolommen FJ t/m FN).
– Informatie betreffende de beoordelingscommissie: De determinanten zijn hier: het 

aantal commissieleden (kolom: FA), het aantal aanwezige commissieleden 
tijdens de prioriteringsvergadering (kolom FB), het voorhanden zijn van een 
gebiedsbrede of een vakinhoudelijke commissie (kolom FC) en een voorlo-
pige prioriteringslijst (kolom FD), commissiescore 1 met prioriteringspositie 
(kolommen FO en FP), gehouden interview (kolom FQ), aanwezigheid inter-
viewverslag (kolom FR), commissiescore 2 met prioriteringspositie (kolom-
men FS en FT).

– Informatie over de uitslag in eerste instantie: Het betreft de determinanten: toe-
kenning of afwijzing (kolom FW), aantal gehonoreerden (kolom FX), subsidi-
abiliteit voorstel (kolom FY), score laatste voorstel boven de honoreringsstreep 
(kolom FZ), subsidiabele grens (kolom GA), en aantal subsidiabele voorstellen 
(kolom GB).

– Informatie over het aantal en type bezwaren: De indeling naar typen bezwaar 
is: 1. conflict of interest; 2. referentenoordeel ontoereikend; 3. samenstelling 
beoordelingscommissie ontoereikend; 4. spelregels geschonden; 5. nieuwe 
feiten; 6. motivering ondeugdelijk; 7. foutief gebruik van het referentenoor-
deel door de beoordelingscommissie; 8. te grote discrepantie tussen referen-
ten- en commissieoordeel; 9. gang van zaken tijdens het interview incorrect; 
10. inhoudelijk oordeel ontoereikend; 11. anderszins onzorgvuldig; 12. budget-
tair probleem; 13 oneigenlijke bezwaren. De bezwaren zijn daarbij ingedeeld 
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in de categorie zoals door de bezwaarde getypeerd en vervolgens door de Com-
missie BBS aanvaard. Waar de Commissie BBS het ingebrachte bezwaar van 
een ander etiket heeft voorzien dan de bezwaarde, is het bezwaar in beide cate-
gorieën opgenomen, maar in de kolom van de oorspronkelijke categorie (dus 
conform de omschrijving van de bezwaarde) met een 2 (zie hieronder) aange-
duid. Waar een 2 staat, dient het bezwaar derhalve niet mee te tellen voor het 
totaal aantal bezwaren teneinde dubbeltelling te voorkomen. Het totaal aantal 
bezwaren staat aangegeven in kolom GC, terwijl voor de dertien verschillende 
typen bezwaren de kolommen GD t/m GP zijn gereserveerd. De getallen in 
laatstbedoelde kolommen geven het volgende aan: 0=ongegrond; 1 =gegrond; 
2=door de Commissie anders gelabeld bezwaar; 3=niet behandeld bezwaar; 
4=vanwege gegrond verklaring niet behandeld bezwaar, en 5=deels gegrond 
bezwaar.

– Informatie betreffende het standpunt Commissie BBS: Het gaat hier om commis-
sieoverwegingen ten overvloede of -aanbevelingen (kolom GQ).

– Informatie betreffende de uitslag van de procedure: Het dictum van het commis-
sieadvies staat in kolom GR met als variabelen: 0=ongegrond + bip7 blijft in 
stand; 1= (/deels) gegrond + bip blijft in stand; 2= vernietiging bip met terugver-
wijzing van de zaak naar het betrokken gebied; 3=herroeping van het bip (dwz 
vervanging bip door een nieuw bip); 4=andere uitkomst8; 5=contrair besluit9. 
Bij terugverwijzing naar het betrokken gebied geeft het nieuwe besluit aan of 
al dan niet alsnog honorering plaatsvindt (kolom GS). Met betrekking tot de 
variabelen 0 en 1 zij vermeld dat tot medio 2004 in het dictum van het com-
missieadvies (wettelijk niet verplicht) werd opgenomen of het bezwaar/beroep 
al dan niet gegrond was.

– Informatie over vervolgstappen en -uitkomsten: De kolommen GT, GU en GV 
geven achtereenvolgens de uitkomst aan van een eventuele 2e bezwaar-/
beroepsprocedure (3 maal voorgekomen), van de rechtbankprocedure, en de 
procedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

5.4 De statistische analyses

Zowel in het kader van het primaire proces als in bezwaar/beroep is een aantal 
statistische analyses uitgevoerd. Ten aanzien van deze analyses geldt het vol-
gende.

7 Bip = besluit in eerste instantie genomen.
8 Via een Ad Hoc-commissie verkregen (zie verder onder 9.7.1).
9 Komt maar 7 maal voor en is feitelijk geen procedure-uitkomst (zie verder onder 9.8).
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Het leeuwendeel van de analyses, die overigens alle in tabellen en/of figuren zijn 
weergegeven, bevat ruwe gegevens en percentages. Hoewel vele tabellen noodza-
kelijkerwijs complex waren, zijn de gegevens zo overzichtelijk mogelijk weerge-
geven. De significantieniveau’s (zgn. P-waarden) zijn niet gepresenteerd, omdat 
de significantieniveau’s hier mijns inziens weinig toegevoegde waarde hebben. 
Bovendien zouden de tabellen dan nog complexer zijn worden. Ook heeft een rol 
gespeeld dat het vele toetsen tot een fors aantal foutieve significanties zou hebben 
geleid (fenomeen van meervoudig toetsen). Om een idee te geven hoe groot die 
fouten kunnen worden, 10 maal toetsen op onafhankelijke waarnemingen, geeft 
een kans van 0,40 op minstens een toevalsbevinding, indien de statistische fout 
van de eerste soort (zgn. α-fout) op de gebruikelijke waarde van 0,05 gefixeerd 
zou worden. Er zijn vele tabellen met vele cellen gepresenteerd. Het corrigeren 
van de α-fout voor veelvuldig toetsen zou impliceren dat het kind met het badwa-
ter wordt weggegooid. Bovendien nemen navenant de kansen op de fout van de 
tweede soort (zgn. β-fout) toe. Het gaat hier om een keuze tussen twee kwaden.

Dat neemt niet weg dat de belangrijkste analyses wel statistisch zijn getoetst. 
In totaal gaat het om drie (geavanceerde) analyses. De eerste betreft de analyse 
waarin onderzocht is of de cijfermatige suboordelen van de referent dan wel de 
kwalitatieve (sub)oordelen het belangrijkste zijn bij de bepaling van het eindoor-
deel van de referent10. Om hierop een antwoord te krijgen is gebruik gemaakt 
van de methode van meervoudige lineaire regressie. De tweede analyse betreft 
het modelleren van het oordeelsproces, te beginnen bij de referent, en eindigend 
met al dan niet honorering11. Dit modelleren vond plaats met de methode van 
padanalyse. Daarbij werd gebruik gemaakt van een zeer geavanceerd statistisch 
modelleringsprogramma, Mplus (Muthén & Muthén, 2004) geheten. De derde, 
toetsende analyse betreft het opsporen van het voorspellend vermogen van de ver-
schillende componenten en subcomponenten van het oordeelsproces met betrek-
king tot de kans op honorering12. Daartoe is de methode van de meervoudige 
logistische regressie analyse toegepast. Van alle drie analyses waren de resultaten 
significant. Gevoeglijk, en ook omwille van de consistentie ten opzichte tot alle 
overige tabellen (waar het significantieniveau is weggelaten), zijn ook hier de P-
waarden weggelaten.

10 Zie Tabel 7.1.
11 Zie Figuur 8.2.
12 Zie Tabel 8.3.
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5.5 Enquête

Om zoveel mogelijk te weten te komen over de motieven van afgewezen aanvragen 
om in bezwaar/beroep te gaan, is de input van de bezwaarden die een volledige 
bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen zonder succesvol te zijn (groep 1), 
af te zetten tegen de input van a. de intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift 
(groep 2), en b. afgewezen aanvragers die niet in bezwaar zijn gekomen en een 
vergelijkbare positie op de definitieve prioriteringslijst hebben verkregen als de 
bezwaarden (groep 3). Voor de verdere uitvoering van deze selectie zij verwezen 
naar Hoofdstuk 11. In de 1e groep zijn 145 personen geïncludeerd, in de 2e groep 
alle 65 intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift, en in de 3e groep 103 personen. 
De enquêtelijsten die ik aan de drie verschillende groepen heb toegezonden, zijn 
als bijlage aan deze studie toegevoegd.
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Deel I RESULTATEN PRIMAIR PROCES 

(met hoofdstukken 6 t/m 8)

Inleiding

Deel I (hoofdstukken 6 t/m 8) heeft betrekking op het primaire proces, terwijl 
deel II (hoofdstukken 9 t/m 11) betrekking heeft op de NWO bezwaar- en beroeps-
procedure. In beide delen zullen achtereenvolgens de kansen op honorering en 
de onderzoeksresultaten nader bezien aan de orde komen. Beide delen worden 
afgesloten met een integrale analyse van de gevonden resultaten.
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6 Kansen op honorering in kader 

primaire proces

6.1 Inleiding

De 210 volledige aanvragen, die in het kader van de OC/MaGW 2004-2005 beoor-
deeld moesten worden, zijn aselect verdeeld over de vier gebiedsbrede beoorde-
lingscommissies. Binnen elke commissie zijn zo ruim 50 aanvragen beoordeeld 
en geprioriteerd, waarbij de volgende stappen zijn doorlopen.
– Inschakeling van referenten: Omdat staand NWO-beleid is dat álle binnen-

komende referentenrapporten worden meegenomen bij de beoordeling, zijn 
er 1 á 4 referentenrapporten beschikbaar per aanvraag. De referenten zijn 
steeds bij één aanvraag betrokken.

– Opvragen weerwoord: In de 9 gevallen dat slechts één rapport binnenkwam, is 
vanuit de commissie bij toezending daarvan aan de aanvrager – ter compensa-
tie – een aantal vragen gesteld over het voorstel.

– Opstelling preadvies: Na ontvangst van het weerwoord, zijn de aanvraag en de 
referentenrapporten met het weerwoord doorgezonden naar de preadviseur, 
zijnde een commissielid met voldoende algemene kennis op het vakgebied 
van de aanvrager. Het preadvies heeft slechts ten doel de discussie in de com-
missievergadering aan te zwengelen met betrekking tot het desbetreffende 
voorstel.

– Toezending dossiers aan de commissieleden: Alle commissieleden hebben de 
complete aanvraagdossiers ontvangen ter voorbereiding van de prioriterings-
vergadering.

– Commissievergadering: Elk van de vier commissies heeft 12 voorstellen gese-
lecteerd voor honorering (1e tranche), en 4 voorstellen doorverwezen naar het 
voorzittersoverleg.

– Het voorzittersoverleg: Dit overleg heeft alsnog 5 voorstellen geselecteerd (2e 
tranche).

125
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Onderzoeksvariabelen
Gezien bovenstaande procedurestappen liggen achtereenvolgens de volgende 
oordelen voor:
a. het oordeel van de 1 á 4 referenten;
b. het oordeel van de preadviseur;
c. het oordeel van de vier commissies met betrekking tot de afzonderlijke voor-

stellen;
d. het vergelijkend oordeel van deze commissies resulterend in vier prioriterings-

lijsten, waarbij deze lijsten tezamen voor 192 zaken een einduitslag lieten zien: 
48 te honoreren en 144 af te wijzen voorstellen;

e. het vergelijkend oordeel van het voorzittersoverleg ten aanzien van de op de 
13e t/m 16e plaats geprioriteerde voorstellen alsmede het voorstel met dossier-
nummer 508, resulterend in een vijfde prioriteringslijst met vijf (extra) hono-
reringen en (17-5=)12 afwijzingen1.

Analysestrategie
In de volgende hoofdstukken is de wijze waarop de kans op honorering wordt 
geanalyseerd geïnspireerd op het theorema van Bayes2. Dit theorema komt erop 
neer dat de vooraf kans in combinatie met toegevoegde informatie van allerhande 
relevante gegevens bij dit onderzoek de achteraf kans op honorering bepaalt. Iets 
wat technischer geformuleerd: vooraf kans maal de aannemelijkheidsverhouding 
van toegevoegde informatie geeft de achteraf kans, in dit geval de achteraf kans 
op honorering. In wat gewonere bewoordingen geformuleerd: de meerwaarde 
van de aan de vooraf kans toegevoegde informatie zal worden onderzocht.

Eerst zal daarom aan de hand van de uitkomst van de procedure en het aantal 
voorstellen (n) worden berekend wat de kans op honorering was zonder verdere 
informatie. Feitelijk gaat het hier om de startkans op honorering (zie hoofdstuk 
6.2). In de daarop volgende hoofdstukken 6.3 t/m 6.7 zal aan de hand van de 
scores van bovenstaande onder a t/m e genoemde oordelen worden nagegaan hoe 
het met de kans op honorering van de aanvragers staat in elke volgende procedu-
refase.

1 Dossier 19, dat evenals dossier 508 voor verdere afhandeling was doorverwezen naar het voorzit-
tersoverleg, kwam hier niet in aanmerking voor prioritering.

2 Bland 1994, p. 292-293.
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6.2 De startkans op honorering

Bij aanvang van de procedure mag, gezien de toepasselijkheid van in principe non-
discriminatoire spelregels, worden uitgegaan van gelijke honoreringskansen voor 
alle aanvragers. Aangezien er 54 honorabele aanvragen waren, bedraagt de start-
kans om een subsidie te ontvangen: p (h)=54/210=0.257 (waarbij p=probability 
en h=honorering) oftewel 25.7%. De kansen op honorering, onderscheiden naar 
de vier commissies, staan weergegeven in Tabel 6.1. De verschillen in honore-
ringskansen binnen de commissies zijn een gevolg van kleine verschillen in het 
aantal te beoordelen en het aantal gehonoreerde voorstellen. Waar relevant, wordt 
op deze verschillen later teruggekomen.

tabel 6.1 Aantal gehonoreerde voorstellen per commissie

commissie Voorstellen (n) Gehonoreerd

n rij%

1 53 12 22.6

2 54 151 25.8

3 51 14 27.5

4 52 13 25.0

totaal 210 54 25.7

1 Inclusief voorstel 209, dat is teruggetrokken vanwege een VIDI-honorering

6.3 De invloed van het referentenoordeel op de uitslag

Binnen het referentenoordeel zijn de meest in het oog springende variabelen het 
aantal referentenrapporten en het verschil in scores. De invloed hiervan op de 
uitslag is onderzocht.

Het aantal referenten in relatie tot de uitslag
Tabel 6.2 laat in zijn algemeenheid zien hoe groot de kans is op respectievelijk 1, 
2, 3 of 4 referenten (formule: p(aantal refs)) en de honoreringskansen bij de ver-
schillende aantallen referenten (formule: p (h/n refs)). Meer specifiek laat Tabel 
6.2 zien dat de meeste voorstellen zijn beoordeeld door 2 referenten en in min-
dere mate door 3 referenten. De honoreringskans blijkt het grootst bij beoordeling 
door drie referenten, namelijk 31.5%. Het gaat hier om de statistische kans van 
alle aanvragen met 1, 2, 3 of 4 rapporten, ongeacht de bij die rapporten behorende 
scores.
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tabel 6.2 Aantal referenten in relatie tot honorering

Voorstellen Honorering

referenten (n) n % %

1 9 4.3 11.1

2 114 54.3 23.7

3 73 34.8 31.5

4 14 6.7 21.4

totaal 210 100.0 100.0

Een aanvrager verkrijgt echter met het aantal op zijn voorstel betrekking hebbende 
referentenrapporten óók de scores van die rapporten. Daarom zal een aanvrager 
wellicht meer geïnteresseerd zijn in de specifieke kansen die bij de verschillende 
scores van de referentenrapporten horen. In Tabel 6.3 wordt, vooruitlopend op het 
overzicht van voorkomende scores (zie Tabel 6.4) en de interactie tussen scores en 
aantallen referentenrapporten (zie Tabel 6.5) alvast een voorproefje gegeven van 
die interactie tussen deze twee variabelen voor twee belangrijke afkappunten, te 
weten score < 2.0 en score ≤ 2.0 (formule: p (score <2.0/aantal refs) en p (score ≤ 
2.0/aantal refs)), gegeven het aantal referenten.

Kijkt men naar het afkappunt ≤2.0 dat alle oordelen ‘zeer goed’ t/m excellent 
insluit, dan lijkt er weinig aan de hand: de honoreringskans schommelt onafhan-
kelijk van het aantal referenten tussen de 75 en 80% en is daarmee ten opzichte 
van de startkans (25.7%) toegenomen met 66.4 à 73.1%. Kijkt men echter naar de 
score < 2.0 en het verschil tussen beide afkappunten (wat de score =2 oplevert), 
dan lopen de honoreringskansen af bij een score < 2 en juist toe bij een score 
=2 naarmate het aantal referenten toeneemt. Het draaipunt waarbij het aantal 
referenten in het voordeel of nadeel werkt van een bepaald voorstel, lijkt daarmee 
net onder de 2 te liggen. Weliswaar gaat een en ander niet op bij een aantal van 4 
referenten, maar gezien het geringe aantal voorstellen (13) met 4 referentenrap-
porten, kunnen hier geen harde conclusies worden getrokken en zijn de desbe-
treffende cijfers daarom verder buiten beschouwing gelaten.

tabel 6.3 scoreniveaus onderscheiden naar aantal referenten(rapporten) en bijbehorende 

honoreringskansen

Rapport (r) N score <2.0 score ≤2.0 score=2

1 207 42.0 77.7 35.7

2 198 36.4 75.3 38.9

3 87 34.5 79.9 45.4

4 13 46.2 77.0 30.8
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Het aantal voorhanden zijnde eindscores: Alhoewel ten aanzien van alle 210 voor-
stellen minstens één referentenrapport beschikbaar is, heeft niet elke referent 
een eindscore gegeven. Zo ontbreken 3 eindscores voor referent 1 (zie Tabel 6.3, 2e 
kolom, ad 1e referentenrapport: n=207, en Tabel 6.4, laatste rij: n=153 + 54 =207). 
Voor de overige referenten kan verwezen worden naar Tabel 6.3: zie de kolom 
weergegeven met n (aantal voorstellen: 198, 87, en 13).

De scores in relatie tot de uitslag
In Tabel 6.4 is weergegeven wat de kans op honorering is voor een aanvrager 
met de eindscore van het eerste referentenrapport, respectievelijk het tweede, het 
derde en het vierde referentenrapport in de hand. Zo valt uit deze tabel af te lezen 
dat 64.8% van de 54 gehonoreerde voorstellen (n=54) van referent 1 de score 1.0 
kreeg, terwijl 5.6% bij n=54 een score kreeg van 3.0. Uit dezelfde tabel valt af te 
lezen dat een nog hoger percentage, te weten 75.0% van de gehonoreerde voorstel-
len (waarbij n=52) een score van 1.0 kreeg van referent 2. Bij het derde en vierde 
referentenrapport lopen niet alleen bedoelde percentages (57.7 resp. 33.3%), maar 
ook n (n=26 resp. 3) steeds verder terug.

tabel 6.4 Het scoreniveau onderscheiden naar referenten en uitslag (kolom %)

Referenten

R1 R2 R3 R4

honorering honorering honorering honorering

score 0 1 0 1 0 1 0 1

1,0 30.1 64.8 21.2 75.0 21.3 57.7 40.0 33.3

1,5 2.6 3.7 0.0 3.8 0.0 7.7 10.0 0.0

2,0 39.2 25.9 46.6 17.3 49.2 34.6 30.0 33.3

2,5 2.6 0.0 2.1 1.9 1.6 0.0 0.0 0.0

3,0 20.3 5.6 19.2 0.0 11.5 0.0 10.0 33.3

3,5 0.7 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4,0 3.9 0.0 7.5 1.9 13.1 0.0 10.0 0.0

5,0 0.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0

n 153 54 146 52 61 26 10 3

Tabel 6.5 laat de honoreringskansen zien bij diezelfde afkappunten per referent. 
De startkans op honorering van het 1e referentenrapport bedraagt 26.1%. Wan-
neer we als afbreukpunt een score ≤ 2.0 aanhouden, dan stijgt de kans naar 
31.7%, en wanneer we een score van < 2.0 aanhouden, dan stijgt die kans naar 
42.5%. Een vergelijkbaar beeld treft men aan onder de scores van de referenten 2 
en 3, zij het dat de honoreringskansen verder toenemen. Het beeld van referent 4 
is, evenals in Tabel 6.3 tegengesteld, maar dit zal naar alle waarschijnlijkheid te 
maken hebben met het kleine aantal 4e referentenrapporten.
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tabel 6.5 Honoreringskans, onderscheiden naar refs en verschillende cut-off points (%)

Referenten

R1 (n=207) R2 (n=198) R3 (n=87) R4 (n=13)

% % % %

P(h) (54/207) 26.1 (52/198) 26.3 (26/87) 29.9 (3/13) 23.1

P(h/s≤2.0) (51/161) 31.7 (50/149) 33.6 (26/69) 37.7 (2/10) 20.0

P(h/s<2.0) (37/87) 42.5 (41/72) 56.9 (17/30) 56.7 (1/6) 16.7

De honoreringskansen gegeven het referentenaantal én de scores
Tabel 6.6 laat zien welke honoreringskansen een voorstel heeft, wanneer er één 
referentenrapport voorhanden is bij de 3 scores <2, =2, en >2. Er is van deze groep 
voorstellen slechts één voorstel gehonoreerd.

tabel 6.6 De referenteneindscores bij één referentenrapport in relatie tot honorering

Mogelijkheden score Voorstellen Honorering

1 referent n kolom % rij %

1 <2 5 62.5 12.5

2 =2 3 37.5 0.0

3 >2 0 0.0 0.0

totaal 8 100.0

Tabel 6.7 laat zien welke honoreringskansen een voorstel heeft, wanneer er twee 
referentenrapporten voorhanden zijn bij de zes verschillende scorecombinaties, 
die de 3 scores <2, =2, en >2 kunnen opleveren. In totaal zijn er 110 voorstellen 
met betrekking waartoe twee referentenrapporten voorhanden zijn. Het maakt 
niet uit welk van de twee rapporten nummer 1 dan wel nummer 2 is gelabeld.

tabel 6.7 De referenteneindscores bij twee referentenrapporten in relatie tot honorering

Mogelijkheden score Voorstellen Honorering

de ene R de andere R n kolom % rij %

1 <2 <2 22 20.0 81.8

2 <2 =2 26 23.6 23.1

3 <2 >2 18 16.4 16.7

4 =2 =2 14 12.7 0.0

5 =2 >2 22 20.0 0.0

6 >2 >2 8 7.3 0.0

totaal 110 100.0
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Van de 22 gevallen waarin beide referentenrapporten een eindscore hebben bene-
den de 2.0 (mogelijkheid 1 in de tabel), zijn er uiteindelijk 18 gehonoreerd of te 
wel 81.8%. Ook bestaat nog kans op honorering (23.1 resp. 16.7% kans) in de 
(26+18=)32 gevallen waarin één van beide rapporten gelijk aan of hoger dan 2 
is. Zijn echter beíde rapporten gelijk aan 2.0 of hoger, dan blijkt elke kans op 
honorering vervlogen.

Tabel 6.8 geeft een zelfde soort overzicht als de Tabellen 6.6 en 6.7, zij het dat 
Tabel 6.8 betrekking heeft op voorstellen met drie referentenrapporten. Bij drie 
rapporten zijn negen verschillende scorecombinaties mogelijk, uitgaande van de 
drie scoretypes <2, =2, en >2. In totaal zijn er 72 voorstellen met betrekking waar-
toe drie referentenrapporten voorhanden zijn. Het maakt niet uit welk van deze 
drie rapporten nummer 1, 2 of 3 is gelabeld. Wanneer alle drie de referentenrap-
porten een eindscore hebben beneden de 2 (mogelijkheid 1 in Tabel 6.8), bestaat 
100.0% kans op honorering. Ook in alle gevallen waarin 2 van de 3 eindscores 
lager zijn dan 2.0, zijn er nog honoreringskansen. Hetzelfde geldt in het geval 
dat maar één van de drie eindscores lager is dan 2.0 mits de andere 2 eindscores 
gelijk zijn aan 2.0. In deze gevallen bedragen de honoreringskansen echter geen 
100% meer. In alle overige gevallen (mogelijkheden 6 t/m 9 uit Tabel 6.8) zijn de 
kansen op honorering verkeken op één uitzondering na. Dit betreft dossier 92, 
waar tweemaal gelijk aan 2.0 en éénmaal hoger dan 2.0 werd gescoord. Dit dos-
sier zal daarom in het verloop van de verdere beoordeling nauwgezet in de gaten 
worden gehouden.

tabel 6.8 De referenteneindscores bij drie referentenrapporten in relatie tot honorering

Mogelijkheden score Voorstellen Honorering

een R andere R derde R n kolom % rij %

1 <2 <2 <2 5 6.9 100.0

2 <2 <2 =2 14 19.4 64.3

3 <2 =2 =2 13 18.1 38,5

4 <2 <2 >2 4 5.6 25.0

5 <2 =2 >2 11 15.3 0.0

6 <2 >2 >2 3 4.2 0.0

7 =2 =2 =2 5 6.9 0.0

8 =2 =2 >2 11 15.3 9.1

9 =2 >2 >2 6 8.3 0.0

totaal 72 100.0
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6.4 De invloed van het preadvies op de uitslag

Tabel 6.9 laat zien welke honoreringskansen een aanvrager heeft gezien het eind-
oordeel van de preadviseur. Van de 26 voorstellen die de preadviseur de (eind)
score 1.0 gaf, zijn er 25 gehonoreerd (96.2%). Ook van de 60 voorstellen die hij de 
(eind)score 1.5 gaf, zijn er 25 gehonoreerd (41.7%).

tabel 6.9 Het eindoordeel van de preadviseur in relatie tot de uitslag

scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 26 12.4 25 96.2 46.3

1.5 60 28.6 25 41.7 46.3

2.0 49 23.3 3 6.1 5.6

2.5 19 9.0 0 0.0 0.0

2.8 2 1.0 1 50.0 1.9

3.0 13 6.2 0 0.0 0.0

4.0 30 14.3 0 0.0 0.0

4.5 1 0.5 0 0.0 0.0

5.0 10 4.8 0 0.0 0.0

totaal 210 100.0 54 100.01

1 ten gevolge van afrondingen in deze kolom komt het percentage uit op 100.1%

Dat betekent dat het aantal eindscores van de preadviseurs met score 1.0 en 1.5 
samen (46.3% + 46.3%) 92.6% van het totale aantal gehonoreerde voorstellen 
(54) uitmaakt. Bij het resterende percentage gehonoreerde voorstellen betreft het 
3 voorstellen die van de preadviseur een 2.0 kregen en 1 voorstel dat van hem een 
2.8 kreeg (dossier 90, Commissie 4).

Tabel 6.10 is vergelijkbaar met Tabel 6.5, alleen zijn hier naast de honoreringskan-
sen per referent de honoreringskansen op basis van het eindoordeel van de pread-
viseurs gezet voor dezelfde twee afkappunten als in Tabel 6.5 zijn gegeven. Tabel 
6.10 laat zien dat zowel absoluut als gemiddeld de honoreringskansen enigszins 
toenemen met het eindoordeel van de preadviseur, maar niet beduidend.

tabel 6.10 Honorering, onderscheiden naar refs en eindoordeel preadv. bij 2 cut-off points (%)

Referenten eindoordeel Preadviseur

R1 (n=207) R2 (n=198) R3 (n=87) R4 (n=13) (N=210)

% % % % %

P(h) 26.1  26.3 29.9 23.1 (54/210) 25.7

P(h/s≤2.0) 31.7  33.6 37.7 20.0 (53/135) 39.3

P(h/s<2.0) 42.5  56.9 56.7 16.7 (50/86) 58.1
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tabel 6.11 Honorering bij eindoordeel preadviseur, onderscheiden naar referenten en verschillende 

afkappunten (%)

Aantal 

referenten

score preadviseur (rij %)

score referent n h h h

1 n=8 < 2.0  = 2.0 > 2.0

<2.0 5 40.0 1 20.0 40.0

=2.0 3 33.3 33.3 33.3

2 nc=110

<2.0; <2.0 22 68.2 15 13.6 3 18.2

<2.0; =2.0 26 42.3 6 26.9 30.8

<2.0; >2.0 18 16.7 3 38.9 44.4

=2.0; =2.0 14 35.7 42.9 21.4

=2.0; >2.0 22 18.2 31.8 50.0

>2.0; >2.0 8 0.0 0.0 100.0

3 n=7c2

<2.0; <2.0; <2.0 5 100.0 5 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0 14 92.9 8 0.0 7.1 1

<2.0; <2.0; >2.0 4 50.0 1 0.0 50.0

<2.0; =2.0; =2.0 13 53.8 6 38.5 7.7

<2.0; =2.0; >2.0 11 36.4 27.3 36.4

<2.0; >2.0; >2.0 3 0.0 0.0 100.0

=2.0; =2.0; =2.0 5 20.0 60.0 20.0

=2.0; =2.0; >2.0 11 27.3 1 27.3 45.5

=2.0; >2.0; >2.0 6 0.0 0.0 100.0

4 n=1c3

<2.0; <2.0; <2.0; =2.0 1 100.0 0.0 0.0

<2.0; <2.0; <2.0; >2.0 1 100.0 1 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0; =2.0 3 100.0 2 0.0 0.0

<2.0; <2.0; =2.0; >2.0 1 0.0 0.0 100.0

<2.0; <2.0; >2.0; >2,0 3 100.0 0.0 0.0

<2.0; =2.0; =2.0; =2.0 1 100.0 0.0 0.0

=2.0; =2.0; =2.0; =2.0 1 0.0 100.0 0.0

<2.0; =2.0; =2.0; >2.0 1 0.0 0.0 100.0

=2.0; =2.0; >2.0; >2.0 1 0.0 100.0 0.0

Tegenover Tabel 6.10 betreffende de honoreringskansen van de gezamenlijke aan-
vragers staat Tabel 6.11. Deze laatste Tabel maakt duidelijk dat het oordeel van 
de preadviseur bij dezelfde afkappunten als gebruikt in de Tabellen 6.6 t/m 6.8 
(betreffende het referentenoordeel) het verschil in honoreringskansen van de indi-
viduele aanvragers doet toenemen. Dat heeft logica. Immers, het preadvies strekt 
ertoe de discussie binnen de vergadering van de beoordelingscommissie aan te 
zwengelen, en in deze vergadering moet bij uiteenlopende referentenrapporten 
een keuze gemaakt worden tussen het gunstiger en het minder gunstige referen-
tenoordeel. Het lijkt er hierbij op dat het voorhanden zijn van twee referentenoor-
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delen de balans gemakkelijker doet doorslaan naar de kansloze scoreranges dan 
bij drie referentenrapporten. Zo bevestigt de preadviseur bij aanwezigheid van 
drie referentenrapporten met elk het oordeel lager dan 2 (3x <2)dit oordeel in álle 
gevallen. Bij aanwezigheid van twee referentenrapporten met dezelfde eindscores 
(2x <2) acht de preadviseur deze score slechts in 68,2% van de gevallen juist. Ook 
kiest de preadviseur, wanneer twee referentenrapporten voorhanden zijn en van 
hem een keuze wordt verwacht tussen een gunstiger en een ongunstiger referen-
ten eindoordeel, in het merendeel van de gevallen níet voor het gunstiger oordeel. 
In geval van de eindoordelen kleiner dan 2 en gelijk aan 2 (<2 en =2) kiest hij in 
42.3% voor het gunstiger oordeel. In de overige gevallen (eindoordelen < 2 versus 
> 2, en =2 versus >2) zijn die percentages respectievelijk 16.7 en 18.2%. Waar de 
twee eindoordelen van de twee referenten gelijk zij aan 2, valt het oordeel van de 
preadvies in 21.4% van de gevallen gunstiger en in 35.7% van de gevallen ongun-
stiger uit. Onder de letter ‘h’ is het aantal gehonoreerde voorstellen per reeks 
van eindoordelen aangegeven. Bij drie referentenrapporten lijkt de doorslag naar 
een gunstiger dan wel ongunstiger oordeel meer in balans te zijn. Desondanks 
zou hier de vraag gesteld kunnen worden of er een specifiek aanknopingspunt 
is op grond waarvan die balans naar een gunstiger dan wel ongunstiger oordeel 
doorslaat.

De conclusie uit Tabel 6.11 luidt dat het preadvies de verschillen in honore-
ringskansen, die door het referentenoordeel tussen de individuele voorstellen zijn 
ontstaan, heeft versterkt. Indien deze conclusie juist is, dient het gemiddelde van 
de referentenoordelen en/of de spreiding van deze oordelen lager uit te komen 
dan het gemiddelde en/of de spreiding van de oordelen van de preadviseur. In 
Tabel 6.12 is hierbij uitgegaan van het totaal aantal 1e, 2e, 3e en 4e referentenrap-
porten. Deze Tabel bevestigt bedoelde conclusie.

tabel 6.12 Gemiddelde scores, onderscheiden naar volgorde referenten

eindoordeel N Minimum Maximum Gemiddelde standaard deviatie

eerste referentenrapporten 207 1.0 5.0 1.86 0.85

tweede referentenrapporten 198 1.0 4.0 1.95 0.90

derde referentenrapporten 87 1.0 5.0 2.01 1.00

vierde referentenrapporten 13 1.0 4.0 1.89 0.96

alle referentenrapporten 209 1.0 4.0 1.92 0.65

preadviseur 210 1.0 5.0 2.29 1.11

In Tabel 6.13 is opnieuw bevestiging gezocht van voornoemde conclusie getrok-
ken uit Tabel 6.11. Deze keer is per aantal referenten(rapporten) het gemiddelde 
van de desbetreffende eindoordelen genomen. Het verschil in honoreringskansen 
veroorzaakt door het preadvies treedt nu nog duidelijker dan in Tabel 6.12 aan de 
dag. Ook bevestigt onderstaande Tabel de conclusie (zie eveneens Tabel 6.11) dat 
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bij twee referentenrapporten het oordeel van de preadviseur eerder doorslaat naar 
de kansloze scoreranges dan bij drie referentenrapporten. Zie daarvoor het ver-
schil van 0.40 tussen 1.95 als gemiddelde referentenscore en 2.35 als gemiddelde 
score van de preadviseur bij twee referentenrapporten versus een verschil van 
0.27 tussen 1.93 als gemiddelde referentenscore en 2.20 als gemiddelde score van 
de preadviseur bij drie referentenrapporten. Daar tegenover staat dat de scores 
van de preadviseur bij twee referentenrapporten iets sterker divergeren dan bij 
drie referentenrapporten (0. 49 versus 0.41).

tabel 6.13 Gemiddelde scores, onderscheiden naar aantal referenten

Aantal refs eindoordeel van N Minimum Maximum Gemiddelde standaard deviatie

1 referent 8 1.0 2.0 1.38 0.52

preadviseur 8 1.0 5.0 2.75 1.65

2 referenten 114 1.0 4.0 1.95 0.70

preadviseur 114 1.0 5.0 2.35 1.11

3 referenten 73 1.0 4.0 1.93 0.59

preadviseur 73 1.0 5.0 2.20 1.08

4 referenten 14 1.0 2.8 1.88 0.40

preadviseur 14 1.0 4.5 1.96 1.01

De conclusie getrokken uit voorgaande tabellen dat het eindoordeel van de pre-
adviseur de verschillen in honoreringskansen van de individuele aanvragers doet 
toenemen, is (ook) zichtbaar gemaakt in onderstaande grafiek 6A. Deze grafiek 
laat zien dat over het algemeen die voorstellen die al een relatief gunstig refe-
renteneindoordeel hadden ontvangen, door het preadvies in een nog gunstiger 
positie terecht zijn gekomen wat hun honoreringskansen betreft en vice versa. 
Het keerpunt lijkt ook hier weer te liggen rond de eindoordeelwaarde 2.

Een en ander versterkt de eerder gestelde vraag of er een specifiek aankno-
pingspunt is dat aanleiding vormt voor de preadviseur om de balans naar een 
gunstiger dan wel ongunstiger oordeel door te laten slaat. Hierop wordt verder 
ingegaan onder hoofdstuk 7.2.
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Grafiek 6A
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6.5 De invloed van het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering op 
de uitslag

In Tabel 6.14 staat het commissieoordeel – dus het oordeel van de vier subcom-
missies gezamenlijk – voorafgaand aan de prioritering, in relatie tot het aantal 
honoreringen vermeld. Opvallend is dat van de 30 voorstellen met score 1.0 er 
uiteindelijk één niet is gehonoreerd, terwijl evenmin het ene voorstel met score 
1.4 het gehaald heeft. Als bijzondere gevallen kunnen vermeld worden:
1. Ontoereikende referentenrapporten:

1a. Commissie 4 oordeelde dat de twee referentenrapporten uit dossier 508 
niet toereikten voor een oordeel en vroeg een derde rapport aan. Omdat de 
4 beoordelingscommissies niet meer bij elkaar zouden komen, werd dit 
dossier voor verdere afhandeling doorverwezen naar het Voorzittersover-
leg. Besloten werd dat het voorstel diende te worden meegenomen bij de 
door het voorzittersoverleg uitgevoerde prioritering. Dit voorstel eindigde 
als eerste voorstel onder de honoreringsstreep.

1b. Hetzelfde gebeurde met dossier 19 binnen Commissie 2. Alleen gaf deze 
Commissie het betreffende voorstel ook nog een voorlopig oordeel (score 
2.0) mee. Daarom heeft Tabel 5.14 betrekking op een totaal aantal van 209 
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voorstellen. Het voorzittersoverleg oordeelde dat deze aanvraag zich gezien 
de inhoud van het 3e referentenrapport niet kwalificeerde voor honore-
ring.

2. Intrekking aanvraag ondanks honorabele plaats op prioriteringslijst:
Randvoorwaarde voor verkrijging van een subsidie binnen de bij dit onderzoek 
betrokken Open Competitie ronde was, dat niet in dezelfde periode tevens een 
VIDI-subsidie werd verkregen. Gezien deze randvoorwaarde werd een binnen 
Commissie 2 in behandeling zijnde aanvraag ingetrokken. Deze intrekking 
had ten gevolge dat het door Commissie 2 op de 13de plaats geprioriteerde voor-
stel, buiten het voorzittersoverleg om, direct voor honorering in aanmerking 
kwam. In plaats daarvan ging het op plaats 17 geprioriteerde voorstel naar het 
voorzittersoverleg. Dat betekent dat uiteindelijk 54 aanvragen, mede gezien 
het beschikbare budget, daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor honore-
ring, ook al ontvingen slechts 53 aanvragen een subsidie uit het voor de Open 
Competitie van de ronde beschikbare budget. In het kader van dit onderzoek 
is daarom gerekend met 54 gehonoreerde aanvragen.

tabel 6.14 Het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering in relatie tot de uitslag

scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 30 14.4 29 96.7 53.7

1.3 9 4.3 9 100.0 16.7

1.4 1 0.5 0 0.0 0.0

1.5 40 19.1 16 40.0 29.6

1.8 4 1.9 0 0.0 0.0

2.0 59 28.2 0 0.0 0.0

2.1 1 0.5 0 0.0 0.0

2.5 11 5.3 0 0.0 0.0

3.0 25 12.0 0 0.0 0.0

4.0 26 12.4 0 0.0 0.0

5.0 3 1.4 0 0.0 0.0

totaal 209 100.0 54 25.8 100.0

Tabel 6.15 laat zien bij dezelfde afbreekpunten als met name gebruikt in de Tabel-
len 6.5 en 6.10 in welke mate het commissieoordeel voorafgaand aan de priorite-
ring bijdraagt aan de honoreringskansen. Ten aanzien van de voorstellen kleiner 
dan 2 zijn de honoreringskansen met het commissieoordeel (voorafgaand aan de 
prioritering) toegenomen met 5.2% punten. Wordt echter ook de voorstellen met 
score 2.0 meegenomen, dan nemen de honoreringskansen ten opzichte van het 
eindoordeel van de preadviseur met 1.5% punten af.
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tabel 6.15 Honorering, onderscheiden naar eindoordeel preadvies en commissieoordeel voorafgaand 

aan de prioritering bij 2 afkappunten (%)

eindoordeel pre-adviseur (n=210) commissieoordeel vóór prioritering

P(h) 54/210 25.7 54/209 25.8

P(h/s≤2.0) 53/135 39.3 54/143 37.8

P(h/s<2.0) 50/86 58.1 54/84 64.3

6.6 De invloed van de prioritering op de uitslag 

Tabel 6.16 laat zien dat de commissie het aantal scoremogelijkheden heeft terug-
gebracht van 11 (zie Tabel 6.14) naar 6. Opvallend is dat 2 voorstellen met eindscore 
1.5 uiteindelijk niet zijn gehonoreerd, terwijl 3 voorstellen (5.6) met eindscore 2.0 
wél zijn gehonoreerd.

In Tabel 6.17 gaat het feitelijk om de invloed van het commissieoordeel ná pri-
oritering in vergelijking tot dat oordeel voorafgaand aan prioritering. Tabel 6.17 is 
vergelijkbaar met de Tabellen 6.5 (honoreringskansen op basis van referentenoor-
deel), 6.10 (honoreringskansen op basis preadvies) en 6.15 (honoreringskansen 
op basis commissieoordeel voorafgaand aan prioritering). Laatstgenoemde tabel 
heeft al laten zien dat het commissieoordeel voorafgaand aan de prioritering de 
honoreringskansen voor voorstellen met een score kleiner dan 2.0 doet toenemen 
en voor voorstellen met een score kleiner of gelijk aan 2.0 die kansen enigszins 
doet afnemen. (Zie in Tabel 6.17 de percentageverschillen in de 2e en 3e kolom 
voor de verschillende afkappunten.) De percentageverschillen tussen de 3e en 4e 
kolom voor die afkappunten laten zien dat deze trend doorzet. De kansen op 
honorering zijn voor voorstellen met een score kleiner dan 2.0 namelijk verder 
toegenomen van 64.3 tot 96.2% (31.9% punten). Voor voorstellen met een score 
kleiner of gelijk aan 2.0 zijn deze kansen echter afgenomen van 37.8 tot 30.7% 
(7.1% punten).

tabel 6.16 Het commissieoordeel na prioritering in relatie tot de uitslag

scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

n kolom % n rij % kolom %

1.0 51 24.4 51 100.0 94.4

1.5 2 1.0 0 0.0 0.0

2.0 126 60.3 3 2.4 5.6

3.0 2 1.0 0 0.0 0.0

4.0 26 12.4 0 0.0 0.0

5.0 2 1.0 0 0.0 0.0

totaal 209 100.0 54 25.8 100.0
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tabel 6.17 Honorering, onderscheiden naar eindoordeel preadvies en commissieoordeel vóór en ná 

de prioritering bij 2 cut-off points (%)

eindoordeel preadviseur 

(n=210)

commissieoordeel 

vóór prioritering

commissieoordeel 

ná prioritering

% % %

P(h) (54/210) 25.7 (54/209) 25.8 (54/209) 25.8

P(h/s≤2.0) (53/135) 39.3 (54/143) 37.8 (54/179) 30.7

P(h/s<2.0) (50/86) 58.1 (54/84) 64.3 (51/53) 96.2

6.7 De invloed van het voorzittersoverleg op de uitslag

Het voorzittersoverleg diende om de 4x4 doorverwezen voorstellen te prioriteren. 
Voorafgaand hieraan is binnen dit overleg op basis van de voorliggende referen-
tenrapporten – zonder het geven van een (eigen) expliciet eindoordeel – besloten 
het ene voorstel wél mee te laten doen aan de uit te voeren prioritering en het 
andere voorstel niet. Dat bracht het aantal voorstellen dat binnen het voorzitters-
overleg moest worden geprioriteerd op 17 (zie Tabel 5.18). Tabel 5.18 laat verder 
zien dat er geen enkel voorstel is gehonoreerd met de eindscore 2.0.

tabel 6.18 De eindscores van de voorstellen meegenomen bij de prioritering voorzittersoverleg

scores Aantal voorstellen Gehonoreerd

refscore eindoord

n kolom % n rij % kolom %

1.0 2 2 100.0 40.0

1.5 13 3 23.1 60.0

2.0 2 0 0.0 0.0

3 x 1.0 1 0 0.0 0.0

Totaal 17 5 100.0

tabel 6.19 Honorering, onderscheiden naar commissieoordeel vóór en ná prioritering en de uitslag 

van het voorzittersoverleg bij 2 cut-off points (%)

commissieoordeel vóór 

prioritering

commissieoordeel ná 

prioritering

uitslag 

voorzittersoverleg

% % %

P(h) (54/209) 25.8 (54/209) 25.8 (54/209) 25.8

P(h/s≤2.0) (54/143) 37.8 (54/179) 30.7 (5/17) 29.4

P(h/s<2.0) (54/84) 64.3 (51/53) 96.2 (5/5) 100.0
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Uit Tabel 6.19 blijkt dat de uitslag van het voorzittersoverleg de kansen voor de in 
dit overleg meegenomen voorstellen met een score kleiner dan 2.0 doet stijgen 
naar 100.0% (3.8% punten toename). De overige voorstellen zagen hun kansen 
verder dalen tot 29.4% (1.3% punten daling).

6.8 Samenvatting en conclusies

Uitgangspunt was de startkans op honorering. Deze bedraagt voor de gezamen-
lijke aanvragers 25.7%.
– De invloed van de referentenoordelen: Blijft men naar de gezamenlijke aanvragers 

kijken en neemt men enkel het aantal ingeschakelde referenten in beschou-
wing, dan blijkt de kans op honorering het grootst bij drie referenten (31.5%). 
Houdt men niet alleen rekening met het aantal ingeschakelde referenten, 
maar ook met de (eind)scores van deze referenten < 2, dan blijkt de kans op 
honorering het grootst bij vier referentenrapporten (46.2%). Kijkt men enkel 
naar de beste score (1.0), dan blijkt de kans op honorering weliswaar op te 
lopen bij drie referentierapporten tot 100%, maar bij 2 rapporten tot 81.8%. 
Hieruit blijkt dus, dat verkrijging van enkel de hoogste referentenscores – aan-
genomen dat de procedure correct is uitgevoerd – op zich zelf genomen nog 
geen garantie biedt voor honorering.

– De invloed van de preadviseur: Kijkt men opnieuw naar de gezamenlijke aanvra-
gers, dan doen de preadviezen de honoreringskansen vervolgens slechts mar-
ginaal toenemen. Daarbij maakt de preadviseur de kansrijke aanvragen nog 
kansrijker, en de kansarme aanvragen nog kansarmer. Dat heeft te maken met 
het feit dat de preadviseur a. bij aanwezigheid van twee onderling afwijkende 
referenten(eind)oordelen doorgaans níet voor het gunstiger oordeel kiest; b. 
bij aanwezigheid van ‘maar’ 2 referentenrapporten met dezelfde eindscore (2x 
<2) deze score slechts in 68.2% van de gevallen juist acht (tegen 100.0% van 
de gevallen bij 3 referentenrapporten), en c. bij de referentenscores 2x =2 met 
zijn oordeel overwegend door laat slaan naar de kansloze scoreranges.

– De invloed van het commissieoordeel: Allereerst dient te worden opgemerkt dat 
de 4 Commissies tezamen uiteindelijk over 209 van de 210 voorliggende 
voorstellen een oordeel hebben gegeven. De a priori kans behoeft daardoor 
bijstelling van 25.7 naar 25.8%. Vervolgens dient onderscheiden te worden 
in het eindoordeel van de commissie vóór en ná prioritering. De kansen op 
honorering voor de voorstellen met referenten scores <2 neemt verder toe tot 
respectievelijk 64.3 (vóór prioritering) en 96.2% (ná prioritering). Voor de 
voorstellen met referentenscores ≤2 nemen die kansen af tot respectievelijk 
37.8 (vóór prioritering) en 30.7% (ná prioritering). Na het voorzittersoverleg 
zet deze trend door; de kansen voor voorstellen met referentenscores <2 is dan 
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opgelopen tot 100%, en voor voorstellen met referentenscores ≤2 afgenomen 
tot 29.4%. Zie onderstaande Tabel 6.20.

tabel 6.20 Wijziging van de honoreringskansen per beoordelingsfase in vergelijking met de vooraf 

kans bij 2 afkappunten (%)

eindscores

refs preadv cies voor 
prioritering

cies na 
prioritering

na voorz. 
Overleg

P(h) 25.7 25.7 25.8 25.8 25.8

P(h/s≤2.0 34.3 39.3 37.8 30.7 29.4

P(h/s<2.0 52.0 58.1 64.3 96.2 100.0

Tabel 6.20 laat zien dat de kans op honorering op het moment dat de commis-
sie haar beoordelingsvergadering start al is toegenomen met 38.6%-punten van 
25.7 tot 64.3% voor de meest kansrijke aanvragen. Van deze stijging neemt het 
referentenoordeel (64.3%-[25.7+6.1]%=)32.5 voor haar rekening. Het commissie-
oordeel neemt ruim 35% voor haar rekening. Een en ander leidt tot de conclusie 
dat het referenten- en het commissieoordeel beide substantieel en in min of meer 
gelijke mate bijdragen aan het eindoordeel. Het preadvies lijkt vooral het oordeel 
voor de commissie eenvoudiger te maken door, met name in het gebied waar de 
honoreringsstreep verwacht kan worden (net beneden de score 2.0), een scherper 
onderscheid te maken tussen kansrijke en kansarme voorstellen.
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7 Primair proces nader verkend

7.1 Inleiding

De analyses gegeven in hoofdstuk 5 laten zien hoe groot de voorspelbaarheid van 
de uitkomst is na elke volgende stap in het beoordelingsproces. Daarmee is de 
daadwerkelijke invloed van de verschillende actoren in de procedure – referenten, 
preadviseur en commissie – nog niet helder. Elk gegeven oordeel kan immers 
van invloed zijn op de daarna gegeven oordelen. Paragraaf 7.2 gaat hierover. In 
paragraaf 7.3 wordt de invloed van de ingeschakelde expertise nader bezien. Het 
hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies (7.4).

7.2 De invloed van de eerdere oordelen uit de procedure op de latere oordelen

Om een inschatting te kunnen maken van de invloed van het referentenoordeel 
op het preadvies en het advies van de beoordelingscommissie, is het van belang 
te weten welke aspecten van het referentenoordeel een rol zouden kunnen spelen 
bij de totstandkoming van het preadvies en het commissieoordeel. Vragen die 
hierbij opkomen zijn met als voorbeeld het preadvies: richt een preadviseur zich 
meer op de deeloordelen met het bijbehorend inhoudelijk oordeel of op het eind-
oordeel van de referenten? Welke rol spelen de teneur van de referentenrapporten 
en de lengte van het inhoudelijke oordeel? Hoe stelt de preadviseur de bruikbaar-
heid van de referentenrapporten vast en wat is de invloed van het weerwoord? 
Alvorens hierop in te gaan onder 7.2.2, zal eerst onder 7.2.1 bekeken worden hoe 
de cijfermatige deeloordelen en het inhoudelijke oordeel van de referenten zich 
verhouden tot hun eindoordeel.

7.2.1 De invloed van de referentensuboordelen op het referenteneindoordeel

Twee vraagpunten zijn hier uitgezocht. Allereerst is uitgezocht waardoor de refe-
rent zich nu meer laat leiden bij het geven van zijn eindoordeel, de gegeven deel-
scores (het cijfermatig oordeel) of zijn inhoudelijk commentaar (het kwalitatieve 
oordeel). Daarnaast is de invloed van de verschillende details uit de deeloordelen 
(de scorehoogte, het positief en negatief commentaar, het aantal regels, de mis-
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sings) op het eindoordeel nagegaan. De resultaten zijn weergegeven respectieve-
lijk onder 7.2.1a en 7.2.1b.

7.2.1a De relevantie van de cijfermatige suboordelen versus het inhoudelijk oordeel 
voor het referenteneindoordeel

Hiertoe is een multipele regressie analyse uitgevoerd, waarbij er ervoor gekozen 
is de analyses op drie sets beoordelingen te doen, te weten: 1. op de eerste referent 
van alle aanvragen (n=210), 2. op de tweede referent (n=195), en 3. op de derde 
referent (n=74). Het cijfermatig oordeel is gebaseerd op de gegeven rapportcij-
fers en het aantal niet ingevulde gevraagde rapportcijfers, terwijl het kwalitatieve 
oordeel is gebaseerd op het aantal regels commentaar, aantal punten positief en 
aantal punten negatief commentaar. Als criterium variabele van elk van de drie 
sets werd het eindoordeel van de referent gebruikt. De voorspeller variabelen 
waren de cijfermatige en de kwalitatieve suboordelen.

Als maat voor voorspelkracht werd gebruik gemaakt van de verklaarde vari-
antie van de voorspellervariabelen. Theoretisch varieert de verklaarde variantie 
tussen 0.00 (geen enkele voorspelkracht) en 1.00 (perfecte voorspelkracht).

De procedure werd op twee manieren c.q. volgordes uitgevoerd.
1. Eerst werden de cijfermatige subbeoordelingen in het regressiemodel inge-

voerd, waarbij gekeken werd naar de verklaarde variantie als maat voor per-
formance, waarna de kwalitatieve subbeoordelingen werden toegevoegd aan 
het regressiemodel. Nagegaan werd wat de incrementele waarde was van die 
kwalitatieve subbeoordelingen.

2. Hier werd omgekeerd te werk gegaan: eerst werden de kwalitatieve subbeoor-
delingen in het regressiemodel ingevoerd om na te gaan wat de verklaarde 
variantie was, om vervolgens de incrementele waarde van de cijfermatige sub-
beoordelingen in het regressiemodel.

De resultaten van deze analyses zijn te vinden in Tabel 7.1. In geval van volgorde 1, 
waarin eerst de cijfermatige beoordelingen in het regressiemodel werden opgeno-
men, blijkt dat de voorspelkracht reeds een aanzienlijk niveau te hebben, voor alle 
drie sets boven de 80%, terwijl de meerwaarde van de kwalitatieve beoordelingen 
hier nihil is.

In geval van volgorde 2, waarin eerst de kwalitatieve beoordelingen in het 
model werden ingevoerd en daarna het cijfermatige materiaal, dan blijkt de 
voorspelkracht van de kwalitatieve beoordelingen duidelijk achter te blijven. Die 
voorspelkracht varieert tussen 43% en 58%. De incrementele waarde van het 
cijfermatige materiaal is daarentegen meer dan substantieel. De voorspelkracht 
worden opgekrikt naar het niveau van die in volgorde 2, die varieert tussen 82% 
en 92%.
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Kortom, het cijfermatige materiaal heeft onmiskenbaar incrementele waarde ten 
opzichte van de kwalitatieve beoordeling. Anders geformuleerd, het eindoordeel 
van de referent worden overwegend en doorslaggevend bepaald door de cijferma-
tige subbeoordelingen.

tabel 7.1 Voorspelkracht van cijfermatige vs. kwalitatieve beoordeling in relatie eindoordeel 

referent1

 Volgorde 1 Volgorde 2

 cijfer cijfer+ kwalitatief kwalitatief

  kwalitatief  +cijfer

1e refs 81 82 43 82

(n=210)    

    

2e refs 83 83 43 83

(n=195)    

    

3e refs 91 92 58 92

(n=74)     

1) cijfers representeren % verklaarde variantie

7.2.1b Relevantie van teneur en lengte van de referentenrapporten op het 
referenteneindoordeel

In Tabel 7.2 is de samenhang tussen de referentenkwalificaties (te onderscheiden 
naar subscores, aantal missende subscores (hierna: missings), aantal regels en 
het aantal positieve en negatieve commentaren), en het referenteneindoordeel 
afzonderlijk geanalyseerd voor de voorstellen die slechts door 1 referent, respec-
tievelijk de voorstellen die door 2, 3 en 4 referenten zijn beoordeeld.

Als maat voor samenhang is gebruikt gemaakt van de Spearman rangcorrelatie 
coëfficiënt1, waarbij de theoretische range varieert tussen -1.0 (perfect negatieve 
samenhang) en +1.0 (perfect positieve samenhang). Deze statistische methode is 
toegesneden om samenhangen tussen gegevens te analyseren waarbij het karak-
ter van de gegevens ordinaal is. De associaties met waarden van |≥50| zijn in grijs 
weergegeven, en de associaties met waarden |≥30| en |<50| zijn vet weergegeven. 
Hetzelfde geldt voor de in de tabellen 7.3 t/m 7.6 weergegeven associaties.

Het grondpatroon dat uit deze tabel naar voren komt ten aanzien van de gemid-
delde aantallen is als volgt. Met betrekking tot de (twaalf) subscores van elke 

1 Hassard 1991, p. 273-275.
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referent en zijn commentaren aan de ene kant en elk referenteneindoordeel aan 
de andere kant komt onmiskenbaar naar voren dat het aantal 1-nen dat men scoort 
van de twaalf mogelijke subscores in hoge mate negatief samenhangt met het 
eindoordeel van de referent. Anders geformuleerd: hoe meer 1-nen een voorstel 
scoort, des te waarschijnlijker is het dat het eindoordeel van de referent heel laag 
en daarmee gunstig is. Omgekeerd geldt dat naarmate het voorstel vaker >2 scoort 
op de twaalf subcriteria, des te hoger en daarmee ongunstiger valt het eindoor-
deel van de referent uit. De subscores daartussen (dus waarbij de subscore groter 
is dan 1, maar kleiner of gelijk aan 2) vertonen nauwelijks of geen relatie met het 
eindoordeel van de referent met uitzondering van de voorstellen die door 1 (n=8) 
of 4 (n=13) referenten zijn beoordeeld. Zie voor meer gedetailleerde informatie 
Tabel 7.2. Voorts komt duidelijk naar voren dat het aantal punten negatief com-
mentaar over het algemeen positief samenhangt met het referenteneindoordeel. 
Met andere woorden: naar mate een voorstel (gemiddeld) meer negatief commen-
taar verkregen heeft, pakt het eindoordeel van de referent hoger/ongunstiger uit. 
Hierop vormen (opnieuw) de voorstellen die door slechts 1 referent (n=8) zijn 
beoordeeld, een uitzondering. Het beeld van het aantal missing (niet ingevulde 
subscores) is bepaald niet eenduidig. Soms is de correlatie negatief en soms posi-
tief. Dat doet er niet aan af dat het aantal missing doorgaans niet zonder betekenis 
is. In de analyse is ook het minimale en maximale aantal missings, regels, positief 
en negatief commentaar meegenomen. De hiervoor verkregen cijfers wijken niet 
substantieel af van de cijfers voor de gemiddelde aantallen, zij het dat de minimale 
en maximale aantallen in deze minder hoog geassocieerd zijn aan het referenten-
eindoordeel (zie opnieuw Tabel 7.2).

tabel 7.2 samenhang tussen referentenkwalificaties enerzijds en eindoordeel van de referenten en 

preadviseur anderzijds; rangcorrelaties

 eindoordeelreferenten en preadviseur1

 1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

 ref1  adv ref1 ref2  adv ref1 ref2 ref3  adv ref1 ref2 ref3 ref4 adv 

gemidd aantal           

          

scores 1,00 -62 -10 -67 -66 -37 -40 -63 -54 -48 -38 -78 8 -26 -48

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 -4 0 10 -14 19 13 12 -36 -26 15 12 -15

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 16 1 -6 14 7 -6 -6 17 56 -21 -8 18

scores >2,00 39 -6 68 69 45 41 57 62 59 30 51 16 11 39

missings -31 35 5 20 5 -18 28 33 -18 -19 23 -31 23 22

regels 0 -4 13 -5 -5 5 -7 24 22 24 43 -8 42 10

neg. punten -36 -20 58 52 42 27 39 46 50 14 67 -1 19 28

pos. punten 23 -1 -35 -42 -37 0 -37 -42 -29 -16 13 -56 29 -1

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld
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 eindoordeelreferenten en preadviseur1

 1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

 ref1  adv ref1 ref2  adv ref1 ref2 ref3  adv ref1 ref2 ref3 ref4 adv 

min. aantal               

          

scores 1,00 -62 -10 -52 -60 -39 -21 -45 -52 -39 -56 -41 14 14 -48

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 16 1 -5 11 -6 -19 -20 -46 -19 2 16 -56

scores >2,00 39 -6 68 69 25 30 38 34 31 1 -6 22 16 11

missings -31 35 -3 1 1 -14 21 15 -14 -36 37 -33 36 -15

regels 0 -4 -4 9 -2 10 -20 19 8 -6 37 11 13 17

neg. punten -36 -20 52 43 27 20 27 24 25 42 33 34 -30 26

pos. punten 23 -1 -36 -39 -36 14 -37 -11 -20 -42 4 -18 1 4

               

max. aantal               

           

scores 1,00 -62 -10 -61 -54 -26 -31 -56 -35 -29 27 -22 -18 -58 -37

scores 1,01 t/m 1,50 49 25 -4 0 10 -14 19 13 12 -36 -26 15 12 -15

scores 1,51 t/m 2,00 80 -9 14 10 -3 8 8 1 1 27 14 0 -18 32

scores >2,00 39 -6 64 71 48 37 47 60 55 17 30 12 41 38

missings -31 35 7 21 5 -20 24 33 -20 -12 11 -18 12 12

regels 0 -4 18 -1 -8 4 1 29 33 24 56 -38 41 10

neg. punten -36 -20 54 48 43 26 40 43 48 26 65 -11 12 25

pos. punten 23 -1 -28 -36 -31 -13 -23 -18 -26 -10 24 -49 32 -6

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

7.2.2 Relevantie van teneur en lengte van de referentenrapporten, van de 
bruikbaarheid van de referentenrapporten en van het weerwoord op het 
eindoordeel van de preadviseur

In Tabel 7.2 is ook de samenhang gegeven tussen de referentenkwalificaties en 
het (eind)oordeel van de preadviseur. In grote lijnen komen de associaties aan-
gaande de referentenkwalificaties die gevonden zijn met betrekking tot het eind-
oordeel van de preadviseur overeen met het referenteneindoordeel. Ook hier geldt 
namelijk dat, naarmate een voorstel meer 1-nen als subscores heeft verkregen, dit 
negatief samenhangt met (de hoogte van) het eindoordeel van de preadviseur (en 
dit oordeel dus gunstiger wordt), terwijl, naarmate een voorstel vaker hoger dan 
2 scoort, dit positief samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur (en dit 
oordeel dus ongunstiger wordt). Voorts blijkt dat het gemiddelde aantal punten 
negatief commentaar meer samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur 
dan het gemiddelde aantal positieve punten. Een en ander geldt in het bijzonder 
voor die voorstellen die door 2 (n=114) of 3 referenten (n=73) zijn beoordeeld, dat 
wil zeggen voor de grote meerderheid van de voorstellen. De samenhang met 
minimum en maximum aantallen blijkt zwakker dan met het gemiddelde aantal, 
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dat zojuist is besproken. Daarom is de beschrijving van minimum en maximum 
aantallen achterwege gelaten. Zie voor meer details Tabel 7.2.

Wanneer het oordeel van de preadviseur met dat van de referenten wordt 
vergeleken, dan komt het volgende naar voren. In geval van beoordeling door 
hooguit 2 referenten is het oordeel van de preadviseur op de belangrijkste uit-
komstvariabelen (scores 1; scores >2, en het aantal negatieve commentaarpunten) 
minder hoog geassocieerd met die uitkomstvariabelen dan het oordeel van de 
betreffende referenten.

In Tabel 7.3 is de interrelatie tussen enerzijds de bruikbaarheid van de referenten-
rapporten en anderzijds het gemiddelde eindoordeel van de referenten, het weer-
woord van de aanvragers en de eindscore van de preadviseur aan de orde. Uit deze 
Tabel blijkt dat naarmate het gemiddeld aantal regels van de referentenrapporten 
toeneemt alsook het gemiddeld negatief commentaar, ook de bruikbaarheid van 
die rapporten toeneemt. Deze samenhang neemt voorts toe met de toename van 
het aantal referenten, en wel zodanig dat alleen bij vier referentenrapporten (n=13) 
gesproken kan worden van een duidelijke samenhang tussen die bruikbaarheid 
en de overige genoemde variabelen. Drie van de vier criteria van ‘bruikbaar-
heid’ (uitvoerigheid, kritisch vermogen, consistentie) blijken positief samen te 
hangen met het eindoordeel van de adviseur. Dat wil zeggen, dat, naarmate de 
vier referenten uitvoeriger, kritischer en consistenter waren, het eindoordeel van 
de preadviseur hoger/ongunstiger uitpakte. Voor het overige – en dat is het meest 
tekenend – is er hoegenaamd geen samenhang tussen de bruikbaarheid van de 
referentenrapporten en het eindoordeel van de preadviseur. Voorts is er geen 
relatie tussen de vier criteria voor de bruikbaarheid van de referentenrapporten 
en het weerwoord. Dit geldt voor alle vier de categorieën referenten. Vermeldens-
waard is nog dat de beoordeling op bruikbaarheid van de referentenrapporten 
door de preadviseur over het algemeen evenmin een samenhang vertoonde met 
het eindoordeel van de commissie en de uitkomst van de procedure (zie voor 
gedetailleerde informatie Tabel 7.3). Samenvattend kan worden gesteld dat het 
oordeel van de preadviseur in termen van bruikbaarheid van de referentenrap-
porten nagenoeg niets zegt over het feit of het eindoordeel van de preadviseur 
gunstig dan wel ongunstig uitpakt.

Tabel 7.3 geeft ook de interrelatie tussen het weerwoord enerzijds en het eind-
oordeel van de preadviseur en de commissie alsmede de honorering anderzijds. 
In dit verband is de codering van het oordeel van de preadviseur betreffende het 
weerwoord (ww) van de aanvrager relevant. Deze codering is als volgt: 1=adequaat 
ww; 2=matig ww; 3=ongeschikt ww; 4=adequaat op één punt na/onvolledig ww 
(zie onder 4.2.2.a6). De gevolgde codering leidt logischerwijs tot een negatieve 
samenhang met de honorering.
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tabel 7.3 Interrelatie tussen de bruikbaarheid referentenrapporten enerzijds, en het referenten-

eindoordeel, het weerwoord, het eindoordeel van de preadviseur en de commissie en 

honorering anderzijds

Bruikbaarheid 

referentenrapporten

eindoordeel 

referenten

Weerwoord eindoordeel 

preadviseur

eindoordeel 

commissie

Honorering

      
1e referent n=202      

      
uitvoerigheid 9 -12 0 5 -6

kritisch vermogen 12 -9 -2 4 -7

consistentie -4 -2 -8 -5 5

zakelijkheid 2 -4 0 75 -5
      

2e referent n=193      
      

uitvoerigheid -9 -3 -12 -14 11

kritisch vermogen 8 -15 -5 -4 -3

consistentie -3 -13 -8 -7 4

zakelijkheid 7 -1 -1 6 -6
      

3e referent n=86      
      

uitvoerigheid 9 -6 1 5 -6

kritisch vermogen 9 -14 6 8 -8

consistentie -3 -10 -7 9 -7

zakelijkheid -8 4 -1 1 0
      

4e referent n=12/13      
      

uitvoerigheid 57 22 34 19 -18

kritisch vermogen 28 -30 34 24 -26

consistentie 54 0 35 39 -47

zakelijkheid 9 -12 7 18 -17

 9     

weerwoord  54 48 -33

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

In Tabel 7.4 wordt de samenhang gegeven tussen de referentenkwalificaties en 
met name de bruikbaarheid van de referentenrapporten. Die bruikbaarheid wordt 
gedefinieerd als het gemiddelde van de vier criteria daarvoor, te weten uitvoerig-
heid, kritisch vermogen, consistentie en zakelijkheid.

In grote lijnen komt het erop neer dat in geval het onderzoek beoordeeld is 
door 2 of 3 referenten (tezamen: n=187), er geringe samenhang is tussen deze 
gegevens uit de referentenrapporten en de bruikbaarheid van de referentenrap-
porten in de ogen van de preadviseur.

Specifiek kijkend naar de gemiddelde scores en aantallen (zie Tabel 7.4 boven-
ste 1/3 gedeelte) komt naar voren, dat het aantal regels en het aantal punten nega-
tief commentaar doorgaans het hoogst gecorreleerd zijn aan de bruikbaarheid 
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van het referentenrapport, zij het niet even consistent. M.a.w. overwegend is de 
samenhang positief, maar soms ook negatief. Andere gegevens lijken minder van 
belang met betrekking tot de relatie tussen de bruikbaarheid van de referenten-
rapporten en de referentenoordelen.

tabel 7.4 samenhang van referentenkwalificaties met bruikbaarheid referentenrapporten en 

eindoordeel preadviseur; rangcorrelaties

 Bruikbaarheid referenten rapporten en eindoordeel preadviseur1

 1 ref (n=8) 2 refs (n=114) 3 refs (n=73) 4 refs (n=14)

 ref1 adv. ref1 ref2 adv. ref1 ref2 ref3 adv. ref1 ref2 ref3 ref4 adv.

gemiddelde aantal           

scores 1,00 -10 -10 -3 4 -37 -10 -1 -4 -48 -9 -8 -30 -39 -48

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 3 1 10 13 11 10 12 -15 -35 -7 -27 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 -6 12 -6 -6 3 -1 -6 -35 19 -11 13 18

scores >2,00 -19 -6 9 -8 45 18 -2 -2 59 23 0 26 17 39

missings -9 35 -1 -18 5 -2 -7 12 14 -24 -7 -14 -2 22

regels 77 -4 32 25 -5 11 19 22 22 53 14 48 64 10

neg. punten -45 -20 13 6 42 13 28 10 50 37 -17 59 49 28

pos. Puntenp -26 -1 24 22 -37 12 25 19 -29 16 17 -14 -3 -1

minimum aantal               

scores 1,00 -10 -10 7 0 -39 -7 20 2 -39 8 1 4 23 -48

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 5 5 -5 -9 16 9 -20 -1 -39 22 9 -56

scores >2,00 -19 -6 11 -5 25 14 4 1 31 23 0 26 55 11

missings -9 35 11 -4 1 13 -20 10 -8 22 -50 33 16 -15

regels 77 -4 35 19 -2 24 14 32 8 37 4 45 48 17

neg. punten -45 -20 12 -4 27 20 17 5 25 -21 -8 -6 8 26

pos. punten -26 -1 20 24 -36 23 24 18 -20 21 14 21 -49 4

maximum aantal               

scores 1,00 -10 -10 -7 6 -26 4 -7 -4 -29 -27 -16 -1 -58 -37

scores 1,01 t/m 1,50 -34 25 3 1 10 13 11 10 12 -15 -35 -7 -27 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -25 -9 -12 11 -3 -5 3 -1 1 -29 9 -26 27 32

scores >2,00 -19 -6 7 -7 48 19 -4 -4 55 39 -4 32 13 38

missings -9 35 -2 -19 5 -5 -7 7 14 -22 16 -14 5 12

regels 77 -4 28 26 -8 7 13 15 33 28 16 26 25 10

neg. punten -45 -20 13 9 43 9 28 6 48 27 -30 62 37 25

pos. punten -26 -1 22 14 -31 1 25 13 -25 22 4 -3 24 -6

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld
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Verder valt op dat de samenhang tussen de bruikbaarheid van de referentenrap-
porten en de referenten kwalificaties afwijkt van de samenhang tussen het eind-
oordeel van de preadviseur en diezelfde referentenkwalificaties. Dat bevestigt 
wederom dat de bruikbaarheid van het referentenrapport niet van belang is voor 
het eindoordeel van de preadviseur. Voor gedetailleerde informatie zij verwezen 
naar Tabel 7.4. De uitkomsten waarbij het minimum c.q. het minimum aantal 
berekend werd, als wel waarbij het maximum aantal berekend werd, vertonen 
eenzelfde beeld als hierboven beschreven voor de gemiddelde scores c.q. aantal-
len, zij het iets minder pregnant.

Tabel 7.5 laat zien dat er weinig samenhang is tussen het oordeel van de pre-
adviseur over de bruikbaarheid van de referentenrapporten, onderscheiden naar 
de vier criteria uitvoerbaarheid, kritisch vermogen, consistentie en zakelijkheid, 
enerzijds en zijn eindoordeel anderzijds. Wel is er sprake van een substantiële 
samenhang tussen de lengte van zijn advies (in termen van het aantal door hem 
zelf geleverde regels commentaar; correlatie: 0,60) en zijn eindoordeel. Ook is 
sprake van een aanzienlijke samenhang tussen het aantal door hem ingebrachte 
positieve en negatieve commentaarpunten en zijn eindoordeel, in geval er één 
referentenrapport voorhanden is. Deze samenhang neemt af in geval er verschei-
dene referentenrapporten voorhanden zijn. Echter ook bij twee en drie referen-
tenrapporten is die samenhang niet onaanzienlijk voor wat betreft het door hem 
ingebrachte negatieve en positieve commentaar (associatie rond de 0,70 respec-
tievelijk 0,48/0,49). Bij vier referentenrapporten neemt de samenhang tussen de 
onderzochte factoren verder af.
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tabel 7.5 samenhang tussen (de componenten van) de bruikbaarheid van de referentenrapporten 

en het eindoordeel van de preadviseur; rangcorrelaties1

 eindoordeel preadviseur

 1 referent 2 referenten 3 referenten 4 referenten

gemiddelde n=8 n=74 n=114 n=13

uitvoerbaarheid 6 -12 -8 1

kritisch vermogen 0 1 -11 15

consistentie 0 -12 -8 3

zakelijkheid 0 -9 4 -14

bruikbaarheid 5 4 -13 -16

minimum   

uitvoerbaarheid 6 -8 -3 24

kritisch vermogen 0 -1 -10 14

consistentie 0 -12 -8 -8

zakelijkheid 0 -11 5 -19

bruikbaarheid 5 5 -4 0

maximum   

uitvoerbaarheid 6 -17 1 14

kritisch vermogen 0 4 13 -16

consistentie 0 -8 -14 35

zakelijkheid 0 -3 13 35

  

bruikbaarheid  5 -11 -7 -18

commentaar   

aantal regels 60 18 40 -17

negatief 86 66 73 32

positief -90 -48 -49 -24

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

7.2.3 Relevantie van de referentenkwalificaties met betrekking tot de einduitkomst

Om te beginnen zijn het eindoordeel van de referent, de preadviseur en de com-
missie over het algemeen substantieel, maar niet bovenmatig geassocieerd aan 
wel/niet honorering (zie Tabel 7.6). Bij bestudering van de referentenkwalificaties 
blijkt er wel een substantiële samenhang te zijn tussen het gemiddelde aantal 
keren dat een voorstel een 1 scoort op de beoordelingscriteria 1 t/m 5 (met in 
totaal 12 mogelijke subscores), en het eindoordeel van preadviseur en commissie 
alsmede honorering.
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tabel 7.6 samenhang tussen referentenoordeel en eindoordeel adviseur, commissie en honorering

 eindoordeel1)

 1 referent (n=8) 2 referenten (n=114) 3 referenten (n=74) 4 referenten (n=14)
 adv. cie hon adv. cie hon adv. cie hon adv. cie hon

gemiddeld(e)             

eindoordeel referenten -6 0 -29 47 66 -57 59 57 -54 50 40 -50

scores 1,00 -10 -28 58 -37 -58 55 -48 -46 46 -48 -28 54

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 10 5 -9 12 2 -8 -15 4 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -6 11 -19 1 -8 3 18 1 -33

scores >2,00 -6 4 -29 45 61 -53 59 58 -55 39 29 -37

aantal missings 35 46 -36 5 0 -7 14 27 -27 22 -5 0

aantal regels -4 -6 -61 -5 -3 5 22 19 -18 10 16 -28

aantal negatieve punten -20 -28 -18 42 54 -48 50 48 -48 28 37 -63

aantal positieve punten -1 -31 25 -37 -50 45 -29 -28 24 -1 -38 45

minimum

eindoordeel referenten  -6 0 -29 27 52 -46 29 29 -38 26 -10 -20

scores 1,00 -10 -28 58 -39 -51 50 -39 -33 32 -48 -45 36

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -5 9 -15 -20 -14 1 -56 -21 16

scores >2,00 -6 4 -29 25 46 -37 31 29 -31 11 -27 25

aantal missings 35 46 -36 1 0 -7 -8 2 -8 -15 4 -15

aantal regels -4 -6 -61 -2 -5 13 8 9 -12 17 21 -52

aantal negatieve punten -20 -28 -18 27 48 -40 25 26 -28 26 35 -44

aantal positieve punten -1 -31 25 -36 -50 45 -20 -17 15 4 -21 4

maximum        

eindoordeel referenten -6 0 -29 51 63 -56 56 51 -47 54 53 -52

scores 1,00 -10 -28 58 -26 -49 46 -29 -29 39 -37 30 -13

scores 1,01 t/m 1,50 25 35 -14 10 5 -9 12 2 -8 -15 4 -15

scores 1,51 t/m 2,00 -9 5 -42 -3 10 -17 1 -4 4 32 18 -27

scores >2,00 -6 4 -29 48 61 -53 55 53 -50 38 29 -33

aantal missings 35 46 -36 5 6 -11 14 28 -26 12 -10 0

aantal regels -4 -6 -61 -8 -3 2 33 28 -25 10 5 -15

aantal negatieve punten -20 -28 -18 43 54 -48 48 48 -47 25 51 -72

aantal positieve punten -1 -31 25 -31 -42 40 -26 -23 23 -6 -34 38

1) de getallen dienen door 100 te worden gedeeld

Eenzelfde beeld geeft het gemiddelde aantal scores boven de 2, zij het dat (uiter-
aard) de samenhang omgekeerd is. M.a.w. naarmate een voorstel vaker een score 
boven de 2 haalde, kreeg dit voorstel ook een hogere score van preadviseur en 
commissie en bijgevolg een grotere kans op niet-honorering. Voorts blijkt het 
gemiddelde aantal negatief commentaar, en in wat mindere mate het gemiddelde 
aantal positief commentaar (zij het in omgekeerde richting) samen te hangen 
met het eindoordeel van preadviseur, commissie en kans op honorering. Bij het 
in ogenschouw nemen van het minimum aantal c.q. het maximum aantal scores 
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blijkt het hier gevonden patroon eenzelfde beeld te geven, zij het wat minder uit-
gesproken. Dit betreft uiteraard aanvragen die door minstens 2 referenten zijn 
beoordeeld. Bij 1 referent zijn de gemiddelde scores niet afwijkend van de mini-
mum- en maximumscores.

7.3 De invloed van specifieke deskundigheid van de beoordelaars

7.3.1 De invloed van de discipline van de preadviseur

In hoofdstuk 6.1.4 kwam de vraag aan de orde of sprake is van een specifiek 
aanknopingspunt dat aanleiding vormt voor de preadviseur om de balans naar 
een gunstiger dan wel ongunstiger eindoordeel te laten doorslaat.

In onderstaande Tabellen 7.7a en 7.7b is een indeling gemaakt van de voorstel-
len naar hoofddisciplines respectievelijk disciplines overeenkomstig de opgave 
van de aanvragers. Deze opgave refereert aan de cijfermatige indeling naar dis-
ciplines als gegeven op de NWO-website voor het gebied MAGW, waar bij de vol-
gende hoofd- en subdisciplines worden onderscheiden:

1 Economie 3 Recht
11 algemene economie 31  privaat- en strafrecht, 
12 bedrijfseconomie & bedrijfskunde  criminologie
13 econometrie 32 staats- en bestuursrecht
2 Gedrag 33 internationaal recht
21 klinische, biologische en 34 bestuurskunde & politicologie
  medische psychologie  4 Sociale Wetenschappen
22 ontwikkelingspsychologie 41 sociologie
,  en onderwijskunde 42 culturele antropologie pedagogiek 
23 psychonomie, cognitieve 43 communicatiewetenschappen
 en psychologie psychonometrie 44 demografie
24 sociale en A&O psychologie 45 ruimtelijke wetenschappen

tabel 7.7a Indeling van voorstellen naar hoofddisciplines binnen MaGW en honorering

Honorering
hoofddiscipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

economie 33 15.7 9 27.3 16.7

gedrag 73 34.8 27 37.0 37.0

rechten 58 27.6 7 12.1 13.0

sociologie 46 21.9 11 23.9 20.4
totaal 210 100.0 54 25.7 100.0
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tabel 7.7b Indeling van voorstellen naar subdisciplines binnen MaGW en honorering

Honorering
discipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

11 11 5.2 3 27.3 5.6

12 12 5.7 3 25.0 5.6

13 10 4.8 3 30.0 5.6

21 19 9.0 5 26.3 9.3

22 13 6.2 6 46.2 11.1

23 15 7.1 7 46.7 13.0

24 22 10.5 9 40.9 16.7

25 4 1.9 0 0.0 0.0

31 8 3.8 1 12.5 1.9

32 13 6.2 2 15.4 3.7

33 11 5.2 3 27.3 5.6

34 7 3.3 0 0.0 0.0

35 10 4.8 1 10.0 4.8

36 9 4.3 0 0.0 0.0

41 29 13.8 7 24.1 13.0

42 3 1.4 0 0.0 0.0

43 5 2.4 2 40.0 3.7

44 5 2.4 1 20.0 1.9

45 4 1.9 1 25.0 1.9
totaal 210 100.0 54 25.7 100.0

De Tabellen 7.7a en 7.7b laten, uitgaande van de opgave van de aanvragers zelf, 
zien dat het grootste aantal voorstellen uit de gedragsdisciplines (37.0%) en het 
kleinste aantal rechtswetenschappelijke voorstellen (13.0%) zijn gehonoreerd, 
zowel gezien het aantal ingediende voorstellen op het gebied van de gedrags- res-
pectievelijk de rechtswetenschappen als gezien op het totaal aantal gehonoreerde 
voorstellen. Hierbij past de aantekening dat niet uit te sluiten valt dat sommige 
wetenschappers hun in te dienen voorstel enigszins aangepast hebben teneinde 
te kunnen indienen binnen de hoofddiscipline waar zij menen de grootste kans 
op honorering te maken. Ook is er een niet gering aantal voorstellen dat zich 
binnen verscheidene van deze disciplines beweegt. Niet uitgesloten kan worden 
dat de feitelijke onderbrenging van deze voorstellen in één van de disciplines 
aan discussie onderhevig is, hetgeen de resultaten minder betrouwbaar maakt. 
Bij 26 van de 210 te beoordelen voorstellen kwam de preadviseur uit een andere 
hoofddiscipline dan de hoofddiscipline opgegeven door de referent. Van deze 26 
voorstellen zijn er 7 gehonoreerd oftewel 26.9%. Van de overige 184 voorstellen 
(waarbij de preadviseur dus uit dezelfde hoofddiscipline kwam) zijn 47 voorstellen 
gehonoreerd oftewel 25.5%. Het ziet er dus niet naar uit dat de discipline waaruit 
de preadviseur afkomstig was, enige invloed heeft gehad op de einduitslag.
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7.3.2 De invloed van deskundigheid binnen de beoordelingscommissie

Tabel 7.8 laat zien dat de relatief lage vertegenwoordiging van de economische 
disciplines binnen de commissies niet heeft verhinderd dat 27.3% van het aantal 
ingediende economische voorstellen werd gehonoreerd alsook dat ondanks de 
relatief hoge vertegenwoordiging van de rechtswetenschappen binnen de com-
missies slechts 12.1% van de ingediende rechtswetenschappelijke voorstellen 
werd gehonoreerd. In zijn algemeenheid kan niet worden geconcludeerd dat de 
discipline waartoe de commissieleden behoorden van invloed geweest is op de 
einduitslag.

tabel 7.8 Relatie tussen aantal commissieleden en vertegenwoordiging van wetenschapsdisciplines 

in de verschillende commissies

Aantal commissieleden per wetenschapsdiscipline totaal aantal 

commissieleden

Honorering

per commissiecommissie economie gedrag recht social science

1 3 5 6 3 15 22.6%

2 2 5 5 4 16 25.8%

3 2 6 4 3 15 27.5%

4 2 5 4 4 15 25.0%

honorering 

(rij %)

27.3% 37.0% 12.1% 23.9% 25.7%

Samengevat kan dus gesteld worden dat de invloed van de discipline waartoe de 
preadviseur en de commissieleden behoorden, nihil is geweest.

7.4 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is vooral gelet op die variabelen, die, gebaseerd zijnde op de 
gemiddelde referentenscores, het eindoordeel van de beoordelaars (referenten, 
adviseur en commissie) lijken te bepalen. De variabelen, gebaseerd op de mini-
male en maximale referentenscores, wijken – alhoewel zij minder geprononceerd 
zijn dan de gemiddelde variabelen – qua patroon niet substantieel af van hetgeen 
voor de gemiddelde variabelen is gevonden. Daarom zullen de minimale en maxi-
male variabelen niet verder in beschouwing genomen worden. De conclusies ten 
aanzien van de gemiddelde variabelen worden hieronder samengevat.
1. De conclusie dat het eindoordeel van de referent overwegend en doorslaggevend 

bepaald wordt door de cijfermatige suboordelen van de referent en niet door 
zijn inhoudelijke kwalificaties, is mijns inziens belangrijk. De NWO-beoorde-
lingscommissies richten zich namelijk vooral op het inhoudelijke oordeel van 

Valk binnen_14.indd   156 28-5-2008   11:29:13



157

7 Primair proces nader verkend

de referent. Omdat het cijfermatige referentenoordeel een toegevoegde waarde 
blijkt te hebben, doet een beoordelingscommissie die het cijfermatige oordeel 
veronachtzaamt (of zelfs niet opvraagt) mijns inziens het referentenoordeel 
tekort. Naar mijn mening geven deze commissies daarmee een signaal af het 
referentenoordeel – in elk geval deels – minder serieus te nemen en wordt op 
dat punt het expertise oordeel van de referent overruled.

2. Voor alle voorstellen beoordeeld door meer dan één referent (n=201) geldt het 
volgende. De subscores 1-nen en subscores >2 van de referent hangen in grote 
lijnen substantieel negatief respectievelijk positief samen met zijn eindoor-
deel. Dat dit anders is voor de scores > 1.0 en ≤ 2.0, laat zich verklaren door 
het feit dat binnen deze range sommige voorstellen wél en andere niet gehono-
reerd worden. Voorts springt de positieve samenhang tussen het aantal punten 
negatief commentaar en het eindoordeel van de referent het meest in het oog. 
Hierbij moet worden aangetekend dat deze samenhangen minder duidelijk 
zijn bij 4 referenten (n=14). Vergelijkbare associaties zijn ook gevonden tussen 
de referentensubscores en het eindoordeel van de preadviseur, de commissie 
en – in omgekeerde richting – de honorering.

3. Voor voorstellen beoordeeld door één referent (n=9) geldt dat de invloed van 
de pre-adviseur aanzienlijk is. Terwijl de samenhang tussen de referenten sub-
scores > 1.0 in het eindoordeel van de referent nog substantieel is, verdwijnt 
die samenhang namelijk grotendeels wanneer de preadviseur in de procedure 
komt en blijft de samenhang in het verdere verloop van de procedure – waar-
schijnlijk mede ten gevolge van het kleine aantal zaken – minder voorspel-
baar. Het feit dat er een substantiële samenhang is tussen de lengte en teneur 
van het preadvies zelf en het eindoordeel van de preadviseur (Tabel 7.5) die 
afneemt bij toename van het aantal referenten, lijkt samen te hangen met de 
geconstateerde invloed van de preadviseur bij één referent.

4. De (door de preadviseur beoordeelde) bruikbaarheid van de referentenrappor-
ten blijkt praktisch geen invloed te hebben op het eindoordeel van de verschil-
lende beoordelaars, en evenmin op de honorering, behalve bij een aantal van 
4 referenten en dan vooral met betrekking tot het eindoordeel van de preadvi-
seur. Dat wil zeggen, dat naarmate de vier referenten uitvoeriger, kritischer en 
consistenter zijn, het eindoordeel van de preadviseur ongunstiger/hoger uit-
valt. De duidelijke samenhang tussen het negatieve commentaar en het eind-
oordeel van de beoordelaars, waaronder de preadviseur, is hier waarschijnlijk 
debet aan. Verder zegt het oordeel van de preadviseur over de bruikbaarheid 
van de referentenrapporten nagenoeg niets over de teneur van zijn eindoor-
deel (zie de Tabellen 7.3 en 7.4).

5. De invloed van de disciplines waartoe de preadviseur en de commissieleden 
behoorden, is nihil geweest.
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8 Integrale analyse van oordeels- en 

beslisprocessen primair proces

8.1 Inleiding

De in de voorgaande hoofdstukken 6 en 7 getrokken conclusies zijn ontleend aan 
voor iedere informatiebron afzonderlijk verrichte analyses. In dit hoofdstuk zal 
de informatie van de verschillende informatiebronnen geïntegreerd aan de ana-
lyse worden onderworpen. Dit kan impliceren dat de resultaten ontleend aan de 
afzonderlijke analyses, wel eens zouden kunnen afwijken van die van de integrale 
aanpak.

De voornaamste onderzoeksvraagstellingen luiden:
1a. Zijn de eindoordelen van de referenten, de preadviseur en de commissie in 

hun gezamenlijkheid geassocieerd met het wel of niet honoreren van de aan-
vraag? En zo ja, in welke mate?

1b. Zijn de eindoordelen van de referenten, van de preadviseur en de commissie 
in hun gezamenlijkheid geassocieerd met het wel of niet honoreren van de 
aanvraag, waarbij ook de ingrediënten van de referentenoordelen en die van de 
preadviseur in de analyse worden betrokken? En zo ja, in welke mate?

2. Wat is het prognostische gehalte van het referentenoordeel, en van het eind-
oordeel van de preadviseur en de commissie ten aanzien van de kans op hono-
rering?

Meer specifiek geformuleerd luiden de onderzoeksvraagstellingen dan ook:
2a. Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten ten 

aanzien van de kans op honorering?
2b. Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten en het 

eindoordeel van de preadviseur gezamenlijk ten aanzien van de kans op hono-
rering?

2c. Wat is het prognostische gehalte van het eindoordeel van de referenten, het 
eindoordeel van de preadviseur, en het eindoordeel van de commissie geza-
menlijk ten aanzien van de kans op honorering?
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Alle analyses zullen éénmaal zonder (hierna: niet geadjusteerd) en éénmaal mét 
(hierna: geadjusteerd) factoren worden uitgevoerd die niet direct met het oordelen 
van doen hebben. Deze factoren betreffen: 1. het aantal referenten dat geoordeeld 
heeft over een aanvraag, 2. de discipline van de aanvrager, 3. het wel c.q. niet 
komen van de preadviseur uit dezelfde discipline als de aanvrager, en 4. beoorde-
ling door welke van de vier commissies.

8.2 Materiaal en methode

Het materiaal
Alhoewel er 210 dossiers beschikbaar zijn, is in 6.5 al aangegeven dat Commissie 
4 geen eindoordeel heeft gegeven met betrekking tot dossier 508. Dat betekent 
dat in het kader van de integrale analyse 209 eindoordelen van de 4 beoordelings-
commissies tezamen (kunnen) worden meegenomen.

De set variabelen waaruit het eindoordeel van de referenten is opgebouwd in 
het kader van de integrale analyse, is dezelfde set die in een aantal tabellen van 
Hoofdstuk 7 (zie de Tabellen 7.1, 7.3, en 7.5) is gebruikt. Deze set bestaat uit de vol-
gende variabelen: aantal scores 1, aantal scores 1.01 t/m 1.50, aantal scores 1.51 t/m 
2.00, aantal scores > 2.00, aantal missings, aantal regels, aantal negatieve punten 
referentencommentaar, en aantal positieve punten referentencommentaar. Het 
gaat hierbij om de gemiddelde aantallen. In Hoofdstuk 7 is al besproken dat de 
maximale en minimale aantallen feitelijk geen meerwaarde hebben.

Betreffende de preadviseur zijn de volgende ingrediënten in de analyses opge-
nomen: het eindoordeel van de referenten, het aantal commentaren – zowel 
positief als negatief – van de ingeschakelde referenten, en het weerwoord van de 
aanvragers. Bij de eindoordelen van de vier commissies (hierna: de commissie) zijn 
de eindoordelen van de referenten en van de preadviseur als ingrediënten in de 
analyses opgenomen. De ingrediënten die zijn meegenomen met betrekking tot 
de uitslag (gehonoreerd/niet-gehonoreerd) zijn de eindoordelen van respectieve-
lijk de referenten, de preadviseur en de commissie.

Statistische modellering
Teneinde de oordeels- en beslisprocessen adequaat in beeld te brengen, is het 
noodzakelijk dat verschillende facetten van het oordeels- en beslisproces van de 
verschillende informatiebronnen, die sequentieel gebruik maken van de eerder 
verkregen informatie, recht wordt gedaan. Dat kan niet met relatief eenvoudige 
statistische technieken. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van een meer 
geavanceerde statistische benadering.

Er zal simultaan worden nagegaan in hoeverre het eindoordeel van de refe-
rent samenhangt met het eindoordeel van de preadviseur, het eindoordeel van 
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de commissie en de kans op honorering. Tegelijkertijd zal de invloed van het 
eindoordeel van de preadviseur op dat van het eindoordeel van de commissie en 
de kans op honorering worden meegenomen, alsook de relatie tussen het eind-
oordeel van de commissie en de kans op honorering. Vervolgens zal eenzelfde 
strategie worden aangehouden, zij het dat het van belang is dat de verschillende 
componenten die de referent ter beschikking heeft om diens eindoordeel te vellen 
en die de preadviseur ter beschikking staan, ook in de analyse worden betrok-
ken. De statistische methode om al deze verbanden integraal te modelleren, staat 
bekend onder de naam padanalyse. In essentie is padanalyse het verrichten van 
verschillende regressie analyses tegelijkertijd, waarbij de uitkomstvariabele in de 
ene regressie analyse kan fungeren als de determinant van een of verscheidene 
andere uitkomstvariabelen. Als voorbeeld moge dienen het eindoordeel van de 
preadviseur die als uitkomstvariabele fungeert voor het eindoordeel van de refe-
rent en tegelijkertijd als determinant van de uitkomstvariabelen eindoordeel van 
de commissie en de kans op honorering. In Figuur 8.1. is te zien hoe de verschil-
lende componenten van de oordeels- en beslisprocessen op theoretische gronden 
onderling verweven zijn.

Figuur 8.1 (weergegeven onder paragraaf 8.3) behoeft enige toelichting. De 
pijlen symboliseren de richting van de samenhang. De component aan het begin 
van de pijl geeft de determinant weer, terwijl de component aan het einde van 
de pijl de uitkomstvariabele representeert. Die Tabel laat zien welke compo-
nenten alleen als determinant fungeren, welke alleen als uitkomstvariabele, en 
welke én als determinant voor een bepaalde uitkomst variabele fungeert én als 
uitkomstvariabele van een andere determinant. Het belang van de determinan-
ten afzonderlijk zal worden gekwantificeerd in termen van gestandaardiseerde 
regressiegewichten (y), welke theoretisch variëren tussen -1.00 (perfect negatieve 
samenhang) en 1.00 (perfect positieve samenhang).

In de padanalyse wordt gebruik gemaakt van de klassieke regressieanalyse 
modellen. Vermeld dient te worden dat de integrale analyses twee maal worden 
uitgevoerd, eenmaal zonder en eenmaal met de volgende factoren: aantal refe-
renten dat geoordeeld heeft over de aanvraag, discipline van de aanvrager, en de 
discipline van de preadviseur. Ten aanzien van de discipline van de preadviseur 
wordt nagegaan of het van invloed is of deze discipline al dan niet overeenkomt 
met de discipline van de aanvrager. Nagegaan zal worden of deze factoren de 
performance van de determinanten doet veranderen.

Prognostisch gehalte van het oordelen met betrekking tot honorering
Het vorengaande betreft het opsporen van het oordeelsproces onder referenten, 
preadviseur en commissie aan de hand van cijfermatige en kwalitatieve beoor-
delingen. Met name gaat het erom hoe zij elkaar beïnvloeden. In het navolgende 
wordt het accent veeleer gelegd op de kwaliteit van het oordelen in relatie tot het 
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al dan niet honoreren van de aanvraag. In feite gaat het nu om het prognostische 
gehalte van het oordelen in verschillende fasen c.q. van verschillende personen. 
Daartoe wordt gebruik gemaakt van de methode van multipele logistische ana-
lyse. De kwaliteit van het oordelen wordt bezien vanuit de volgende statistische 
criteria: 1. sensitiviteit (hoeveel procent van de gehonoreerde aanvragen wordt 
correct voorspeld door het oordelen?), 2. specificiteit (hoeveel procent van de niet 
gehonoreerde aanvragen wordt correct voorspeld door het oordelen?), 3. het ware 
negatief voorspellend vermogen (hoeveel procent van het aanvragen waarvan 
voorspeld wordt dat zij niet gehonoreerd worden, zijn feitelijk niet gehonoreerd?), 
4. het ware positief voorspellend vermogen (hoeveel procent van het aanvragen 
waarvan voorspeld wordt dat zij wel gehonoreerd worden, zijn feitelijk ook geho-
noreerd?).

8.3 Resultaten

Inleiding
Hieronder worden twee verschillende analyses uitgevoerd. Allereerst wordt 
nagegaan hoe het proces van oordelen door referenten, preadviseur en commis-
sie uitmondt in al dan niet honorering van de aanvraag. Dit proces wordt sta-
tistisch gemodelleerd. De gebruikte methode van modelleren wordt padanalyse 
genoemd. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre het oordelen van de referent het 
al dan niet honoreren van de aanvraag vermag te voorspellen, zonder rekening te 
houden met de onderlinge beïnvloeding van de verschillende beoordelaars. Ook 
wordt beschreven of het oordelen van de preadviseur prognostisch enige beteke-
nis had; en ten slotte, wat is met betrekking tot de honorering het oordeel van de 
commissie waard.

Het oordeelsproces statistisch gemodelleerd
Allereerst wordt de analyse gepresenteerd waarin het belang van het referenten 
oordeel, het belang van het oordeel van de preadviseur en dat van de commissie 
met betrekking tot de uitslag wordt geschat. Vervolgens wordt eenzelfde analyse 
verricht, zij het dat in dit geval ook de relevante onderdelen waarop men geoor-
deeld heeft dan wel heeft kunnen oordelen, in de analyse worden betrokken. Deze 
twee analyses zijn twee maal uitgevoerd, te weten één maal zonder en één maal 
met factoren die niet direct met het oordelen van doen hebben maar wellicht toch 
enige effect kunnen sorteren. Gedoeld wordt op de mogelijkheid dat het aantal 
referenten dat geoordeeld heeft, van betekenis geweest is, de eventueel van de 
aanvrager afwijkende discipline van de preadviseur, en de vraag welke van de vier 
commissies de aanvraag heeft behandeld.
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Effect van eindoordeel van de referent, van de preadviseur en de commissie op honore-
ring

tabel 8.1 Padanalyse tussen eindoordelen referenten, preadviseur en commissie en honorering

  B1 seb2 B3 B1 seb2 B3

 niet-geadjusteerd4 geadjusteerd4

eindoordeel preadviseur  

eindoordeel referent 0.86 0.10 0.50 0.86 0.10 0.50

eindoordeel commissie  

eindoordeel referent 0.27 0.06 0.17 0.27 0.06 0.17

eindoordeel preadviseur 0.68 0.04 0.75 0.68 0.04 0.75

honorering   

eindoordeel referent -0.22 0.04 -0.33 -0.23 0.04 -0.34

eindoordeel preadviseur -0.03 0.04 -0.07 -0.04 0.04 -0.09

eindoordeel commissie -0.15 0.05 -0.33 -0.14 0.04 -0.31

1) b: regressiecoëfficiënt, ongestandaardiseerd 

2) standaardfout b 

3) regressiecoëfficiënt, gestandaardiseerd 

4) niet resp. wel geadjusteerd voor aantal refs, afwijkende discipline preadviseur, en commissie 

In Tabel 8.1 treft u de resultaten van de twee padanalyses aan die betrekking 
hebben op vraagstelling 1a. De eerste drie kolommen met cijfers representeren 
de niet-geadjusteerde analyse en de laatste drie kolommen representeren de gead-
justeerde analyse. Aangezien de geadjusteerde en de niet-geadjusteerde analyse 
nauwelijks of niet van elkaar verschillen beperken wij ons tot een beschrijving 
van de geadjusteerde gegevens.

Het meest eenvoudige is om deze analyse te beschrijven aan de hand van 
de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (B. zie laatste kolom). Het blijkt dan 
dat met betrekking tot de honorering het eindoordeel van de referent (B=-0.34) 
van nagenoeg even groot belang als dat van de commissie (B=-0.31). Echter, het 
eindoordeel van de preadviseur is in deze niet van belang (B=-0.09). Daarentegen 
heeft het eindoordeel van de preadviseur een gewicht van B=0.75 met betrek-
king tot het commissieoordeel. De gestandaardiseerde regressiegewichten zijn 
gevisualiseerd in Figuur 8.1. Voorts is in deze Tabel weergegeven: het ongestan-
daardiseerde regressiegewicht tezamen met de standaard fout van het regressie-
gewicht.
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Figuur 8.1 padanalyse met betrekking tot de oordeels- en beslisprocessen

Eindoordeel
Referenten

Commissie

Uitslag

Pre-adviseur

0.50 0.17

0.75

-0.33

-0.33-0.09

Men zou verwachten dat het oordeel van de commissie (meer) bepalend zou zijn 
voor de eventuele honorering dan feitelijk uit de in Figuur 8.1 weergegeven ana-
lyse blijkt. Voorts springt in het oog de relatieve onbelangrijkheid van het oordeel 
van de preadviseur met betrekking tot de honorering (zie voor gedetailleerde 
informatie Tabel 8.1. rechter gedeelte).

De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele uitslag bedraagt 40.4% wan-
neer niet geadjusteerd is, hetgeen als gematigd gekwalificeerd dient te worden. 
De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele stijgt van 40.4% naar 43.0%, 
wanneer wél geadjusteerd wordt.

Het effect van het eindoordeel van de referent, van de preadviseur, en de commissie op 
honorering, inclusief relevant geachte onderdelen van beoordeling
Wanneer de mogelijke invloed van het aantal referenten dat geoordeeld heeft, de 
discipline van de aanvrager en welke commissie geoordeeld heeft, in de analyse 
wordt betrokken, dan komt duidelijk naar voren dat hun effect nihil te noemen 
is. Dit kan men zien door de drie laatste kolommen van Tabel 8.2 te vergelijken 
met de drie eerste cijferkolommen van deze Tabel. Daarom zullen wij Tabel 8.2 
eveneens alleen beschrijven aan de hand van de laatste drie kolommen.

In Tabel 8.2 is te zien dat het oordeel van de commissie verreweg het belang-
rijkste is (B=-0.62). De eindoordelen van zowel de preadviseur (B=-0.27) als de 
referenten (B=-0.22) volgen op afstand. Ook komt naar voren dat het eindoordeel 
van de preadviseur grote invloed heeft op dat van de commissie (B=0.77), dit in 
schril contrast tot de invloed van het eindoordeel van de referent (B=0.15).

Tabel 8.2 laat een helder en volledig overzicht zien van de invloed van de 
verschillende componenten in de analyse. Zo is nog vermeldenswaardig dat 
het aantal 1-scores nagenoeg perfect het eindoordeel van de referent voorspelt 
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(B=-0.93). Ook is vermeldenswaardig dat de preadviseur zich duidelijk laat leiden 
door het gemiddelde aantal regels negatief commentaar (B=0.43).

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat op grond van het geïdentifi-
ceerde model het eindoordeel van de referent van substantieel belang geweest 
is voor de kans op honorering. Ook kan worden geconcludeerd dat het oordeel 
van de commissie in hoge mate, zoals te verwachten was, de kans op honorering 
bepaalt, terwijl het oordeel van de preadviseur prognostisch van beperkte waarde 
is.

De verklaarde variantie van de uitkomstvariabele honorering bedraagt 94.5%, 
wanneer niet geadjusteerd wordt en stijgt tot 97.6%, wanneer dat wél gebeurt.

Een overzichtelijke en volledige weergave van de in Tabel 7.2 gegeven geadjus-
teerde cijfers laat Figuur 7.2 zien.

tabel 8.2 Padanalyse tussen eindoordelen referenten, preadviseur en commissie en honorering

  B1 seb2 B3 B1 seb2 B3

 niet geadjusteerd4 geadjusteerd4

eindoordeel referent  

aantal scores <1.00 -0.23 0.01 -0.93 -0.23 0.01 -0.93

aantal scores >1.01 en =<1.50 -0.21 0.21 -0.03 -0.21 0.22 -0.03

aantal scores >1.50 en =<2.00 -0.16 0.02 -0.42 -0.16 0.02 -0.42

gemiddelde negatief commentaar 0.20 0.01 0.11 0.20 0.01 0.11

gemiddelde positief commentaar -0.01 0.01 -0.05 -0.01 0.01 -0.05

gemiddelde aantal missing 0.04 -0.15 -0.16 0.04 -0.15

eindoordeel preadviseur   

eindoordeel referent 0.30 0.09 0.18 0.30 0.09 0.18

gemiddelde negatief commentaar 0.10 0.02 0.43 0.10 0.02 0.43

gemiddelde positief commentaar -0.05 0.02 -0.17 -0.05 0.02 -0.17

weerwoord 0.18 0.07 0.18 0.18 0.07 0.18

eindoordeel commissie   

eindoordeel referent 0.24 0.07 0.15 0.24 0.07 0.15

eindoordeel preadviseur 0.70 0.04 0.77 0.70 0.04 0.77

honorering   

eindoordeel referent -3.14 0.89 -0.25 -3.82 1.39 -0.22

eindoordeel preadviseur -1.95 0.99 -0.27 -2.98 1.35 -0.27

eindoordeel commissie -4.75 1.30 -0.59 -7.56 11.95 -0.62

1) b: regressiecoëfficiënt, ongestandaardiseerd 

2) standaardfout b 

3) regressiecoëfficiënt, gestandaardiseerd 

4) geadjusteerd voor aantal referenten, type discipline en commissie 
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8.4 Het prognostische gehalte van het oordelen

Het modelmatig ontrafelen hoe de oordeelsprocessen elkaar beïnvloeden, is in 
het voorgaande aan de orde gekomen. In het hiernavolgende is er veeleer sprake 
van een verkenning van het prognostische gehalte van de verschillende fasen c.q. 
van de verschillende beoordelaars met betrekking tot het al dan niet honoreren 
van de aanvraag.

Allereerst is nagegaan wat het prognostische vermogen van het gemiddelde 
referentenoordeel is. Het percentage dat correct wordt geprognostiseerd door 
het eindoordeel van de referenten, bedraagt 85, wat aanzienlijk genoemd mag 
worden. Van de aanvragen die gehonoreerd zijn, blijkt 65% (sensitiviteit) correct 
geprognostiseerd te zijn, en van de aanvragen die niet gehonoreerd zijn, blijkt 
het percentage correct geprognostiseerd 92 (specificiteit) te bedragen, aanzienlijk 
hoger dus. Voorts blijkt dat 88% van de geprognostiseerde niet-honoreringen cor-
rect voorspeld zijn, terwijl het percentage voor de geprognostiseerde honorerin-
gen duidelijk achterblijft. Dit percentage bedraagt namelijk 74 (zie Tabel 8.3).

Wanneer naast het eindoordeel van de referenten de meest relevante ingredi-
enten waarop de referenten geoordeeld hebben bij de analyse worden betrokken, 
dan stijgt de facto eigenlijk alleen de sensitiviteit, en wel van 65% naar 70% (zie 
Tabel 8.3, 2e cijferreeks). Met andere woorden, van de aanvragen die gehonoreerd 
zijn, blijkt nu 70% correct geprognostiseerd te zijn. De ingrediënten die voor het 
hogere sensitiviteit zorg dragen, is het gemiddeld aantal 1-scores alsmede het 
aantal negatieve en positieve commentaren. De toegevoegde informatieve waarde 
van het oordeel van de preadviseur, gevoegd bij het referentenoordeel, inclusief 
de meest relevante ingrediënten daarvan, in het kader van de prognostisering, 
lijkt nihil te zijn. Voor specifieke informatie zie de 3e cijferreeks in Tabel 8.3. De 
sensitiviteit (0.46) is heel laag in deze cijferreeks, hetgeen wil zeggen dat van 
de gehonoreerde aanvragen er 46% correct geprognostiseerd worden. Daar staat 
tegenover dat het prognostische gehalte van de gehonoreerde aanvragen aanzien-
lijk stijgt naar 96%. Wanneer de commissie toegevoegd wordt aan het voorgaande 
model, dan stijgt het prognostische vermogen van het model substantieel. Voor 
cijfers zie de 4e reeks in Tabel 8.3.
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Figuur 8.2 Padanalyse met betrekking tot oordeels- en beslisprocessen, nader gespecificeerd
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8.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is integraal nagegaan of, en zo ja in welke mate, het eindoor-
deel van de referent geassocieerd is met de eindoordelen van de preadviseur 
en de commissie, alsmede het eindoordeel van de preadviseur met dat van de 
commissie. Tegelijkertijd zijn de eindoordelen geassocieerd met de al dan niet 
honorering. Uit deze integrale analyse komt naar voren dat het eindoordeel van 
de referent substantieel, maar ook niet meer dan dat, samenhangt met al dan 
niet honorering. Ook blijkt in het model de commissie goed te ‘luisteren’ naar 
de preadviseur. Wanneer de belangrijkste factoren waarop de referent en de pre-
adviseur hun oordeel gebaseerd hebben, aan het gevonden model (zie figuur 8.1) 
worden toegevoegd, dan ontstaat een welhaast perfect beeld van die onderlinge 
associaties. Daarmee wijzigt het beeld dat het eerdere model liet zien, zich enigs-
zins (zie figuur 8.2). Het oordeel van de commissie geeft, zoals in de opzet van 
de procedure is beoogd, de doorslag voor al dan niet honorering. Haar invloed op 
de uitkomst van de procedure is een factor twee groter dan de invloed van de pre-
adviseur en een factor drie groter dan de invloed van de referent. Voorts blijkt uit 
dit (2e) model dat het eindoordeel van de referent nagenoeg perfect bepaald wordt 
door het aantal 1-scores; terwijl het eindoordeel van de preadviseur overwegend 
geleid wordt door de hoeveelheid negatief commentaar en wel met een factor twee 
meer dan het eindoordeel van de referent, de hoeveelheid positieve commentaar, 
en het weerwoord van de aanvrager. De preadviseur heeft het negatief commen-
taar daarmee als het ware (2 tot 2,5 maal) uitvergroot.
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Met de integrale analyse heb ik getracht de hoofdlijnen van het oordeelsproces 
adequaat in beeld te krijgen. Daarnaast is een analyse vanuit een andere invals-
hoek verricht, waarin het accent ligt op het optimaal prognosticeren van al dan 
niet honorering. Hierbij wordt de tijdsfasering van het oordeelsproces aangehou-
den, in die zin dat allereerst het prognostische vermogen van het eindoordeel 
onderzocht is. Vervolgens zijn de meest belangrijke ingrediënten van het referen-
tenoordeel aan het model toegevoegd; daarna het eindoordeel van de preadviseur, 
en ten slotte het oordeel van de commissie. In feite is het prognostische vermogen 
van het totale oordeelsproces in vier stappen onderzocht.

tabel 8.3 Het prognostisch gehalte van oordelen van referenten, adviseur en commissie

 Feitelijke honorering  Kwaliteit prognostisch gehalte (%)

 nee ja  

 geprogn. hon. geprogn. hon. totaal sensitiviteit specificiteit prognostisch gehalte

 nee ja nee ja correct negatief positief

1 143 12 19 35 85 65 92 88 74

2 136 12 16 37 86 70 92 89 76

3 155 1 29 25 86 46 99 84 96

4 153 2 16 38 91 70 99 91 95

ad 1 Model 1: gemiddeld referentenoordeel

ad 2 Model 2: Model 1 inclusief gemiddeld aantal 1-scores, en aantal neg. en pos. commentaar 

ad 3 Model 3: Model 2 inclusief eindoordeel adviseur

ad 4 Model 4: Model 3 inclusief oordeel commissie

Uit deze prognostische analyse komt naar voren dat het referentenoordeel 85% 
van de al dan niet honoreringen correct wist te differentiëren. Het toevoegen van 
de belangrijkste ingrediënten van de referent is feitelijk prognostisch niet van 
belang gebleken, evenmin als het toevoegen van het oordeel van de preadviseur. 
Daarentegen is toevoeging van het oordeel van de commissie wel van belang. De 
kwaliteit van de differentiatie is daarmee gestegen van 85 naar 91%, een verbete-
ring van 40%, hetgeen ik als een niet geringe verbetering beschouw.

Deze bevindingen betreffende de integrale analyse en het opsporen van het 
prognostische vermogen blijven overeind, wanneer het aantal referenten dat 
een oordeel velde over de kwaliteit van de aanvraag mede in beschouwing wordt 
genomen. Deze bevindingen blijven voorts overeind, wanneer rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid dat de preadviseur uit een andere discipline komt 
dan de aanvrager. Tenslotte blijven deze bevindingen overeind, ongeacht welke 
commissie (1, 2, 3 of 4) oordeelde.

Kortom, het oordeelsproces liet zich fraai ontrafelen, en de bevindingen lijken 
overeen te komen met wat ik verwachtte op grond van mijn ervaringen als secre-
taris van de Commissie B&B.
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DEEL II RESULTATEN BEZWAAR 

EN BEROEP

Inleiding

De opbouw van Deel II volgt zoveel mogelijk die van Deel I (Resultaten primair 
proces). Eerst worden in hoofdstuk 9 de kansen op honorering in het kader van 
bezwaar/beroep aan de orde gesteld. Het is in dit verband dat een evaluatie van 
de advisering van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften plaats zal vinden. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 10 op onderdelen dieper op de materie ingegaan. 
Met name wordt gezocht naar aansprekende factoren waarin de bezwaar- en 
beroepszaken zich zowel onderling als ten opzichte van de in eerste instantie 
behandelde zaken onderscheiden. Beide hoofdstukken sluiten af met een eind-
conclusie. Hoofdstuk 11 geeft vervolgens de conclusies die op hoofdlijnen uit 
Deel II te trekken zijn. Hoofdstuk 11 geeft daarme, tezamen met hoofdstuk 8, het 
antwoord op onderzoeksvraag 2.Alvorens in Deel III een antwoord te geven op 
de derde en laatste onderzoeksvraag (zie hoofdstuk 13) en terug te blikken op de 
eerder gegeven conclusies teneinde een aantal aanbevelingen te doen betreffende 
het beoordelingsproces (zie hoofdstuk 14), zal ik in hoofdstuk 12 de uitkomsten 
van een beoordeling door het veld van de bezwaar- en beroepsprocedure bespre-
ken.

Het karakter van het onderzoek geeft geen aanleiding om systematisch te 
onderscheiden tussen bezwaar en beroep. De stelling van Konijnenbelt & Van 
Male1 dat de functie van het administratief beroep voor een belangrijk deel over-
eenkomt met die van de bezwaarschriftprocedure, kan ik onderschrijven. Beide 
procedures hebben de rechtsbescherming van de burger ten doel. Dat als tweede 
hoofdfunctie voor de bezwaarschriftprocedure de verlengde besluitvorming geldt, 
en voor de beroepsprocedure de controlefunctie2, doet daar niet aan af.

De bij NWO ingediende bezwaar- en beroepschriften zijn een directe afgeleide 
van de ingediende respectievelijk afgewezen subsidieaanvragen. Daarom begint 
deze inleiding van deel II met een tabel waarin het aantal ingediende aanvragen 

1 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 519.
2 Damen e.a. 2006, p. 162.
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over de onderzoeksperiode is gegeven, onderscheiden naar toe- en afwijzing in 
het kader van het primaire proces3 (Tabel 9.1).

tabel 9.1 Aantal ingediende aanvragen, onderscheiden naar uitkomst in kader primaire proces

subsidieaanvragen in eerste instantie

Jaar ingediend gehonoreerd afgewezen

n n rij% n rij%

1999 3608 1090 30.2 2518 69.8

2000 4475 1360 30.4 3115 69.6

2001 3764 1430 38.0 2334 62.0

2002 4058 1712 42.2 2346 57.8

2003 3627 1565 43.1 2062 56.9

2004 3462 1591 46.0 1871 54.0

2005 4621 1821 39.4 2800 60.6

subtotaal 27615 10569 38.3 17046 61.7

2006 3885 1588 40.9 2297 59.1

totaal 31500 12157 38.6 19343 61.4

De Commissie B&B brengt een advies4 uit met betrekking tot de ingediende 
bezwaar-/beroepschriften. In de regel volgt het Algemeen Bestuur respectievelijk 
het ZonMW-bestuur dit advies. In zeven zaken ging het Algemeen Bestuur con-
trair. Het ZonMW-bestuur ging, althans inhoudelijk gezien, eenmaal contrair. 
Gesteld kan dus worden dat de advisering door de Commissie B&B bepalend is 
voor de uitkomst van het merendeel van de bezwaar-/beroepszaken. Teneinde een 
zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de advisering van deze Commissie, 
is er naar gestreefd de data van de bezwaar-/beroepszaken over 2006 in de tabel-
len van Deel II mee te nemen. Deze data zijn dan afzonderlijk vermeld met, waar 
dit relevant leek een ‘totaal generaal’ over 1999 t/m 2006, naast een ‘totaal’ over 
de jaren 1999 t/m 2005.

Tabel 7.1 laat een gemiddeld afwijzingspercentage zien van 61.7% over de 
onderzoeksperiode (incl. 2006: 61.3). Het gemiddelde percentage afwijzingen 
over de eerste twee jaren van de onderzoeksperiode (1999 en 2000) ligt ongeveer 
9% hoger dan het overall gemiddelde. Vanaf 2002 blijft het gemiddelde afwij-
zingspercentage per jaar onder het overall gemiddelde. Het laagste afwijzingsper-
centage werd bereikt in 2004 (54%), in welk jaar ook het minste aantal aanvragen 
werd ingediend (3462). Het grootste aantal aanvragen werd ingediend in 2005.

3 De hier gegeven cijfers zijn afkomstig uit het interne NWO-databestand Delfi zoals dat voortdurend 
is bijgewerkt, en kunnen daarom licht afwijken van de in de NWO-jaarboeken vermelde cijfers.

4 Zie ook Tak 2005, p. 687-689, en Schreuder-Vlasboom 1997, p. 141-143.
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9 De kansen op honorering in kader bezwaar en 

beroep

9.1 Inleiding

In de inleiding van deel II is het aantal afgewezen aanvragers gegeven. De vraag is 
nu hoeveel van die afgewezen aanvragers gebruik maken van hun wettelijk recht 
om in bezwaar/beroep te gaan. Op deze vraag wordt in 9.2 ingegaan. De volgende 
vraag is welke kans de bezwaarden maken om alsnog een (NWO-)subsidie in de 
wacht te slepen (hierna: ‘alsnog honorering’). Er wordt hier van uitgegaan dat 
dit het uiteindelijke doel van elke bezwaarde is. In 9.3 worden de vooraf kansen 
besproken op alsnog honorering na afloop van het primaire proces, inclusief die 
kansen bij inschakeling van de rechter. Hierop volgen in 9.4 t/m 9.9 de kansen 
voor een afgewezen aanvrager op alsnog honorering in het kader van een NWO-
bezwaar-/beroepsprocedure, uitgaande van de in 9.3 gegeven a priori kans. Meer 
specifiek komt in 9.7 het standpunt van de Commissie B&B met betrekking tot de 
verschillende typen ingediende bezwaren ter sprake, terwijl in 9.10 inhoudelijk 
wordt ingegaan op de rechterlijke uitspraken naar aanleiding van aan de rechter 
voorgelegde NWO-subsidiebesluiten.

9.2 Aantallen en percentages bezwaarden

Tabel 9.2 laat de aantallen afgewezen aanvragers per jaar zien (kolom 2) en de 
aantallen van deze aanvragers, die in bezwaar/beroep zijn gekomen (kolom 3). De 
kolommen 4 en 5 geven de rij- en kolompercentages. Het rijpercentage neemt over 
de jaren heen iets toe. In de laatste twee jaren (2005 en 2006) is het rijpercentage 
ongeveer gelijk aan het gemiddelde rijpercentage (2.1%). Het kolompercentage 
bereikt haar hoogtepunt in 2002 om daarna gedeeltelijk weer terug te vallen.
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tabel 9.2 Het aantal bezwaar-/beroepzaken, onderscheiden naar jaren

Jaar Afgewezen aanvrager Waarvan in bezwaar/beroep

n rij % kolom %

1999 2518 38 1.5 9.3

2000 3115 37 1.2 9.0

2001 2334 34 1.5 8.3

2002 2346 80 3.4 19.5

2003 2062 49 2.4 11.9

2004 1871 66 3.5 16.1

2005 2800 59 2.1 14.4

subtotaal 17046 363 2.1

2006 2297 48 2.2 11.5
totaal 19226 411 2.1 100.0

9.3 De vooraf kans op ‘alsnog honorering’

Zoals hierboven aangegeven zijn álle honoreringen die na afloop van het pri-
maire proces alsnog hebben plaatsgevonden, meegenomen. Overigens hebben op 
twee na al die ‘alsnog honoreringen’ plaatsgevonden in tweede instantie, dat wil 
zeggen in het kader van de (NWO)bezwaar-/beroepsprocedure.

Dezelfde methodiek die model heeft gestaan bij de bepaling van de honore-
ringskansen in het kader van het primaire proces is ook hier uitgangspunt. Eerst 
zal aan de hand van de uitkomst van de procedure en het aantal voorstellen (n) 
worden berekend wat de kans op honorering is zonder verdere informatie. Daarna 
zal worden nagegaan hoe het met de kans op honorering van de aanvragers staat 
in elke volgende procedurefase op basis van de dan beschikbare informatie. Van 
de 411 bezwaarden hebben er 31 uiteindelijk alsnog een subsidie ontvangen. Dat 
levert de volgende startkans (p) op: ‘alsnog honorering’ (h): p (h)=31/411=0.075. 
Ook hier geldt dat, gezien de toepasselijkheid van in principe non-discrimina-
toire spelregels, uitgegaan mag worden van gelijke honoreringskansen voor alle 
aanvragers. Echter, in tegenstelling tot de primaire procedure kent de bezwaar-
/beroepsprocedure geen beoordeling in stappen. Elke zaak wordt op zijn eigen 
merites beoordeeld; er vindt geen prioritering plaats. De partijen (bezwaarde 
en verweerder) brengen beide hun visie in – eerst schriftelijk en later tijdens de 
hoorzitting –, waarna de Commissie B&B haar standpunt bepaalt. Het Algemeen 
Bestuur/ZonMw-bestuur beslist. Echter, niet alle bezwaar-/beroepszaken halen 
de zitting. En ten aanzien van een groot gedeelte van de zaken die het wél zo 
ver brengen, valt te voorspellen dat zij niet zullen leiden tot een gegrond ver-
klaring van het ingediende bezwaar-/beroepschrift. Bovendien leidt een gegrond 
verklaring niet per definitie tot subsidiëring. Daarom is ook hier uitgegaan van 
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de vooraf kans op ‘alsnog honorering’. Tabel 9.3 laat het aantal alsnog gehono-
reerde voorstellen zien, onderscheiden naar jaren. De honoreringspercentages 
variëren tussen de 2.1% (2006) en de 13.6% (2005). Ook blijkt het gemiddelde 
honoreringspercentage, dat beschouwd kan worden als de vooraf kans op alsnog 
honorering, 7.5% bedraagt.

tabel 9.3 Aantal alsnog gehonoreerde voorstellen, onderscheiden naar jaren

Jaar
Bezwaar-/beroepszaken Alsnog honorering

n n rij%

1999 38 41 10.5

2000 37 41 10.8

2001 34 3 8.8

2002 80 6 7.5

2003 49 2 4.1

2004 66 32 4.5

2005 59 82 13.6

subtotaal 363 30 8.5

2006 48 12 2.1
totaal 411 31 7.5

1 incl. 1x na rechterlijke uitspraak (dus in administratief beroep/bezwaar was deze NWO-zaak ongegrond)
2 1x deels toegewezen door ZonMW in het kader van een budgettair conflict

9.4 De honoreringskansen fase afhankelijk

Ook al kent de bezwaar-/beroepsprocedure geen stapsgewijs beoordelingsproces, 
dan nog zijn verschillende fasen binnen de procedure te onderscheiden1. Bij de 
binnenkomst (fase 1) van het bezwaar-/beroepschrift vindt een procedurele toet-
sing en een vluchtige inhoudelijke toetsing plaats (fase 1). Wanneer het bezwaar-/
beroepschrift deze toetsing doorstaat, belandt dit in de volgende fase (fase 2). In 
deze fase volgt een uitnodiging voor een gesprek met vertegenwoordigers van 
het gebied waarbinnen de bezwaarde zijn bezwaar-/beroepschrift heeft ingediend 
en/of een uitnodiging voor de hoorzitting. Een gesprek – en in een enkel geval 
de hoorzitting – kan uitlopen op intrekking van het bezwaar-/beroepschrift. Is 
dat niet het geval, dan krijgt de bezwaarde te maken met de Commissie B&B, 
die na het horen van de bezwaarde haar eigen standpunt bepaalt en dit neerlegt 
in een advies (fase 3). Tenslotte wordt in de daarop volgende fase (fase 4) door het 

1 Zie ook Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 131-149, Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 523-538, Koen-
raad & Sanders 2006, p. 53-84, Van Ballegooij e.a. 2002, p. 189-207.
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Algemeen Bestuur/ZonMw-bestuur de beslissing op bezwaar/beroep genomen, 
en aan bezwaarde toegezonden.

9.5 Fase 1: honoreringskansen na toetsing bij binnenkomst

9.5a Procedurele toetsing
Tabel 9.4 laat zien dat 15 zaken bij binnenkomst niet-ontvankelijk zijn verklaard 
en daarmee aan het einde van fase 1 geen kans meer maken op ‘alsnog honore-
ring’.

Het komt – bij hoge uitzondering – voor dat in de loop van de procedure blijkt 
dat een bezwaarde geen (direct) belang meer heeft (zijnde één van de redenen 
voor niet-ontvankelijkheid) bij zijn bezwaren. Voor de overzichtelijkheid van 
zaken is hiermee geen rekening gehouden in Tabel 9.4.

tabel 9.4 Wijze van afhandeling van ingediende beroep- en bezwaarschriften (B&B zaken)

Aantal b&b zaken 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 subtotaal 2006 totaal

niet-ontvankelijk 0 0 2 5 1 2 2 12 3 15

kennelijk ongegr. 0 0 0 1 0 0 2 3 0 3

ingetrokken 6 12 11 118 10 26 20 103 14 117

Cie B&B-advies opgesteld 32 25 21 256 38 38 35 244 31 276
totaal 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1 feitelijk 19, maar zaak 2002/077 is ook niet-ontvankelijk en al als 5e niet-ontv. zaak voor 2002 meegeteld

2 inclusief 1 zaak die tijdens de zitting niet-ontv. werd verklaard

9.5b Eerste inhoudelijke toetsing
Direct na binnenkomst van een zaak wordt deze ook getoetst op kennelijke onge-
grondheid. Het komt relatief weinig voor, zoals Tabel 9.4 laat zien. Slechts 3 maal 
in de loop van de onderzoeksperiode is een zaak kennelijk ongegrond verklaard. 
Daarmee is de kans op alsnog honorering aan het eind van fase 1 voor de reste-
rende (411-18=)393 zaken gestegen met 0,4%-punt van 7.5 tot (31/393)=7.9%. Dit 
betekent een toename van die kans met 5.3%.

Daarnaast kan in fase 1 eenvoudig vastgesteld worden of sprake is van een 
bezwaar-/beroepschrift dat betrekking heeft op een primair besluit aangaande 
een voorselectie dan wel aangaande een volledige beoordelingsprocedure. Echter, 
in geval van een intrekking is niet steeds bekend op welke van deze twee typen 
procedures (voorselectie dan wel volledige beoordelingsprocedure) het bezwaar-
/beroepschrift betrekking heeft. Daarom zal dit onderscheid voor de kansen op 
alsnog honorering pas bekeken kunnen worden, nadat de ingetrokken bezwaar-
/beroepszaken ter sprake zijn gekomen. Dit gebeurt onder 9.6.
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9.5c Toelichting betreffende de niet-ontvankelijk verklaarde zaken
Het gaat hier om formeel niet-ontvankelijk verklaarde bezwaar-/beroepschriften. 
In drie van de zestien niet-ontvankelijk verklaringen is sprake van een te vroeg 
ingediend bezwaar- of beroepschrift, terwijl in vier gevallen is geconstateerd dat 
de bezwaarde geen direct belang had bij het bestreden besluit. Daarnaast is vier 
maal sprake van overschrijding van de bezwaartermijn, twee maal van een niet-
Awb-besluit, en twee maal van een oneigenlijk beroepschrift. Tenslotte is één 
maal nagelaten de bezwaargronden in te dienen ondanks rappel. Kwesties over 
de materiële niet-ontvankelijkheid (daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag in 
hoeverre een voorstel binnen het programma valt) vragen om een inhoudelijk 
oordeel en horen in deze categorie dus niet thuis.

Voor wat betreft het standpunt van de Commissie B&B op het punt van de 
ontvankelijkheid is een zaak vermeldenswaard waarin de afgewezen aanvrager 
in bezwaar komt tegen een negatief advies, dat ZonMW had opgesteld ter voor-
bereiding van een door de Minister van VWS te nemen besluit. De Commissie 
overweegt hier (na het bezwaarschrift ten principale besproken te hebben) dat 
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is, nu de Minister van VWS de uiteinde-
lijke beslissing aan zich heeft gehouden en die beslissing nog moet nemen. Het 
gegeven dat de Minister geen positieve beslissing zal nemen zonder een positief 
advies van ZonMw, doet hier naar het oordeel van de Commissie niet aan af2. Op 
deze zaak heeft de tweede noot onder in Tabel 9.4 betrekking.

Daarnaast zijn er enkele gevallen geweest waarin de Commissie ambtshalve 
enige overwegingen heeft gewijd aan de (formele) ontvankelijkheid van het 
bezwaarschrift, zonder tot de conclusie te komen dat sprake is van niet-ontvan-
kelijkheid. Genoemd kan worden het geval waarin de Minister van OCW de 
afhandeling van de subsidieronde aan NWO had gemandateerd, maar het nemen 
van de uiteindelijke subsidiebeslissing aan zich had gehouden. De Commissie 
overweegt hier – mijns inziens terecht – dat de bevoegdheid tot afhandeling van 
het gehele beoordelingsproces met zich brengt dat NWO (ook) dient te beslissen 
over het al dan niet inbehandeling nemen van de aanvragen. Volgens de Com-
missie B&B brengt deze bevoegdheid met zich dat NWO bezwaren tegen het 
niet in behandeling nemen van aanvragen binnen die ronde in behandeling kon 
nemen3.

2 Zaak 2002/065.
3 Zaak 2005/055, besproken onder 9.7.4a (schending van art. 4:5 Awb).
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9.6 Fase 2: honoreringskansen na intrekking

Intrekking vindt steeds plaats voordat de beslissing op het bezwaar-/beroep-
schrift (inclusief het advies van de Commissie B&B) bekend is gemaakt en heeft 
tot gevolg dat er ook geen beslissing meer genomen zal worden op het bezwaar-/
beroepschrift. Dat betekent ook dat er in een ingetrokken zaak geen advies zal 
komen, ongeacht het tijdstip van intrekking.

Uit Tabel 9.4 blijkt dat 117 indieners van een bezwaar-/beroepschrift oftewel 
28.5% van de bezwaarden tot intrekking daarvan zijn overgegaan. Hieronder 
bevinden zich 5 bezwaarden die daartoe pas overgingen na afloop van de zitting. 
Bij intrekking vermeldt een bezwaarde niet steeds de redenen die tot die intrek-
king hebben geleid. Voor zover die redenen in de dossiers werden aangetroffen, 
zijn deze zeer divers van aard. In 23 gevallen meldde de bezwaarde dat een aan-
vaardbare oplossing voor zijn bezwaren gevonden was. Aanvaardbare oplossingen 
zijn volgens de bezwaarden: het aanbieden van een nieuwe gelegenheid tot indie-
ning van de aanvraag, en het alsnog toezenden van het voorstel aan referenten in 
het kader van een voorselectie. Ook zijn als aanvaardbare oplossingen genoemd 
het bereiken van een akkoord over een budgetgeschil (2x4), het herstellen van een 
geconstateerde procedurefout, en het alsnog honoreren van het voorstel. Tijdens 
de periode 1999 t/m 2006 zijn slechts twee bezwaarzaken ingetrokken, nadat 
alsnog – zonder behandeling ter zitting – de in eerste instantie gevraagde sub-
sidie werd verstrekt. Het betreft een reisbeurs5 en een zaak, waarbij het eerste 
voorstel ónder de prioriteringstreep het voorstel van de bezwaarde was. Omdat 
één van de aanvragers van de gehonoreerde voorstellen zich had teruggetrokken6, 
verkreeg deze bezwaarde alsnog subsidie. Eén bezwaarzaak betreft de intrekking 
van een eerder verleende subsidie7. Deze intrekking werd ongedaan gemaakt en 
de subsidie voor de (nabije) toekomst toch verleend, nadat aan bepaalde condi-
ties was voldaan. Een en ander betekent dat in vijf van de 117 ingetrokken zaken 
alsnog geheel (3x) of gedeeltelijk (2x) de in bezwaar/beroep opgeëiste subsidie 
werd verleend. Deze vijf gevallen, die op conto komen van de ingetrokken zaken, 
zijn meegeteld bij de 31 bezwaar-/beroepszaken die in Tabel 9.3 staan vermeld 
onder ‘alsnog gehonoreerd’. Omdat elke intrekking, zijnde een beslissing van de 
bezwaarde, voor zijn rekening komt – ook al vrees ik dat in een aantal gevallen het 
met het bestuursorgaan gevoerde gesprek zwaarder heeft gewogen dan de eigen 
argumenten, kan hier moeilijk gesproken worden over kansen op alsnog hono-

4 De ZonMW-zaken 2004/63 en 2005/07.
5 Zaak 2002/024.
6 ZonMW-zaak 2002/048.
7 Zaak 1999/022.
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rering. Wel kan op grond van bovenstaand exposé worden vastgesteld dat, voor 
zover bekend, 23/117=19.7% van de bezwaarden die tot intrekking over gingen, 
dit deed na het bereiken van een voor hem/haar bevredigende oplossing.

Volledigheidshalve kan vermeld worden dat vijftien bezwaarden tot intrek-
king van hun bezwaar-/beroepschrift overgingen, nadat zij tot het inzicht waren 
gekomen dat het ingediende bezwaar tot niets zou leiden. Zes bezwaarden deden 
hetzelfde na ontvangst van het bezwaar-/beroepsdossier. Negen maal vond na een 
verhelderend gesprek met de gebiedsdirecteur intrekking plaats. Ook kozen twee 
bezwaarden bij nader inzien eieren voor hun geld vanwege de geringe slaagkans 
van de procedure afgezet tegen de tijd en energie die een dergelijke procedure kost. 
In zeven gevallen had de afgewezen aanvrager geen belang meer bij zijn bezwaren 
(vanwege een verschuiving van het onderzoeksveld bij de betrokken onderzoeks-
groep, de overstap naar een andere baan of vanwege van elders ontvangen sub sidie) 
en zeven maal werden de bezwaren ingetrokken, omdat deze van inhoudelijke 
aard waren en de indiener ervan meende dat alleen procedurele bezwaren aan 
de orde konden komen. Ten slotte kunnen nog twee bijzondere gevallen worden 
genoemd. Het eerste geval betreft een gegrond verklaard beroepschrift, waarbij 
het besluit tot alsnog honorering klaar lag, toen het bericht van bezwaarde binnen-
kwam dat hij zijn beroepschrift introk omdat hij intussen uit andere bron subsidie 
had ontvangen. Het tweede bijzondere geval deed zich voor in een bezwaarzaak 
waarin de aanvrager ten gevolge van gewijzigde omstandigheden buiten zijn zaak 
om plotsklaps niet meer voldeed aan de randvoorwaarden voor honorering.

Na aftrek van de 117 ingetrokken bezwaar-/beroepschriften blijven er (393-117=)276 
zaken over die kans maken op alsnog honorering. Deze 276 zaken zijn behandeld 
tijdens een zitting van de Commissie B&B en kunnen onderscheiden worden 
in twee categorieën. De ene categorie omvat 29 zaken die betrekking hebben 
op een primair besluit aangaande een voorselectie procedure (hierna: categorie 
I). De andere categorie betreft 247 zaken die betrekking hebben op een primair 
besluit aangaande een volledige beoordelingprocedure (hierna categorie II). 
Gezien het feit dat 5 honoreringen zijn gegaan naar ingetrokken zaken, blijven 
er 26 zaken over die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen 
waarin alsnog subsidie is toegekend. Voor zover in bezwaar/beroep niet alsnog 
toelating wordt verleend tot de (primaire) vervolgprocedure, houdt een besluit van 
categorie I steeds een subsidieafwijzing in. Er is één zaak van deze 29 zaken 
uiteindelijk alsnog gehonoreerd. Dit betekent voor de kans op alsnog honorering 
onderscheiden dient te worden tussen deze 2 categorieën zaken. De kans op 
alsnog honorering voor de 29 zaken van categorie I neemt daarmee aan het eind 
van fase 2 af met 4.5%-punten van 7.9 tot (1/29=)3.4%. Dit betekent een afname 
van de kans op alsnog honorering met 57.0%. De kans op alsnog honorering voor 
de 247 zaken van categorie II wordt daarmee aan het eind van fase 2 toe met 

Valk binnen_14.indd   177 28-5-2008   11:29:14



178

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

2.2%-punten van 7.9 tot (25/247=)10.1%. Dat betekent een toename van de kans 
op alsnog honorering met 27.8%.

9.7 Fase 3: honoreringskansen na vaststelling advies Commissie B&B; 
13 bezwaartypen

Het aantal bezwaren dat per bezwaar-/beroepschrift wordt ingediend, loopt nogal 
uiteen. De doorsnee bezwaarde heeft 2 á 4 bezwaren tegen de wijze waarop zijn 
aanvraag in het kader van het primaire proces is behandeld. Echter, in de onder-
zochte periode (1999 t/m 2006) beperkte een niet onaanzienlijk aantal, te weten 
58 van de ter zitting verschenen bezwaarden (20.7%) zich tot indiening van slechts 
één bezwaar. Het hoogste aantal bezwaren over die periode ingediend door één 
en dezelfde persoon, bedraagt 7. Dat vermocht de indiener van deze 7 bezwaren 
overigens niet baten, want al zijn bezwaren werden ongegrond verklaard. Ook los 
van dit voorbeeld kan niet gesteld worden dat het aantal ingediende bezwaren de 
kans op een gegrond verklaring resp. vernietiging van het bestreden besluit en 
alsnog honorering vergroot of verkleint. Ook qua type ingediende bezwaren zijn 
er grote verschillen. Tabel 9.5 laat een classificatie van bezwaren zien, waarin 
álle ingediende bezwaren over de primaire besluitvorming zijn ondergebracht 
die behandeld zijn door de Commissie B&B. Deze classificatie komt dus voort uit 
de onderzoeksbevindingen. In dit subhoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre de 
verschillende typen ingediende bezwaren van voorspellende waarde zijn voor de 
uitkomst van de bezwaar-/beroepzaak respectievelijk de kans op alsnog honore-
ring. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe ik de standpunten van de Commissie 
B&B plaats in het kader van de bestaande rechtsliteratuur, met andere woorden 
in hoeverre ik verwacht dat deze standpunten (mede) bepalend (kunnen) zijn voor 
de uitkomst van toekomstige bezwaar-/beroepszaken. Alvorens over te gaan tot 
behandeling van de verschillende typen bezwaren, sluit ik deze inleiding af met 
een overzicht van bedoelde categorieën.

Voorop staat de categorie bezwaren vanwege een ervaren Conflict of Interest. De 
2e en 3e categorie betreffen vooral bezwaren tegen het gebrek aan relevante exper-
tise van referenten en commissieleden.

De daarop volgende drie categorieën betreffen bezwaren tegen het overtre-
den van de formele regels in het algemeen (categorie 4) respectievelijk tegen het 
overtreden van twee belangrijke Awb-regels, te weten de hoorplicht (categorie 5) 
en de motiveringsplicht (categorie 6). Hierna volgen drie categorieën bezwaren 
(categorie 7 t/m 9) tegen de wijze waarop het oordeel van de beoordelingscom-
missie tot stand komt. De bezwaren uit de categorieën 7 en 8 richten zich tegen 
de wijze waarop de beoordelingscommissie de referentenrapporten gebruikt 
respectievelijk daarvan onvoldoende gemotiveerd afwijkt. Categorie 9 betreft de 
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specifieke situatie waarin het commissieoordeel mede tot stand komt op basis 
van een met de kandidaten gehouden interview, terwijl categorie 10 bezwaren 
betreft die zich richten tegen de inhoud van het (NWO-)oordeel. Overigens kan 
ook via een bezwaar betreffende de motivering (categorie 6) een inhoudelijke 
toetsing aan de orde zijn. De bezwaren uit categorie 11 vormen een restcategorie 
van ‘onzorgvuldig handelen’, zoals die in de rechtspraktijk wordt gebruikt8. Of 
een specifiek bezwaar onder een van de eerder genoemde bezwaartypen valt of 
onder deze restcategorie is mede afhankelijk van de wijze waarop het bezwaar 
is geformuleerd. Immers, ook bezwaren uit de categorieën 1 t/m 10 betreffen 
handelen dat als onzorgvuldig is ervaren door de indieners van die bezwaren.

tabel 9.5 type bezwaren behandeld door de commissie B&B over 1999 t/m 2006

 type bezwaren  ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05  sub-

totaal

’06 totaal H2

            

1 conflict of interest 03 2 2 1 3 4 1 13 13

  1 1 1 2 5 9 9 3

  2 3 3  3

2 referentenoordeel 

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 2 19

  1 1 1 1 1

  2 1 1  1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 6 6 13 5 37 5 42

  1 0 0 0 0

  2 2 2  2

4 spelregels 

geschonden

0 5 4 9 8 8 9 43 5 48

  1 3 2 3 4 2 1 2 17 3 20 7

  2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 7 8 3 30 2 32

  1 1 1 1 2 1 2 8 8 2

  2 0  0

6 motivering 

ondeugdelijk

0 5 4 4 11 10 11 14 59 12 71

  1 3 3 5 10 4 3 5 33 6 39 14

  2 2 2 1 2 3 4 14 14

1 inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2 h=honorering
3 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders

8 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 153-157.
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 type bezwaren  ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 sub-

totaal

’06 totaal H2

            

7 cie gebruikt ref. 

oordeel verkeerd

03 2 5 4 2 4 1 18 4 22

  1 1 1 2 2 0

  2 1 1 1 1 4  4

8 te grote discrepantie 

refs en cie 

0 3 1 13 8 11 5 41 7 48

  1 1 2 2 1 6 6 1

  2 1 2 1 1 4 9 9

9 gang v zaken 

interview incorrect

0 2 6 2 10 5 15

  1 1 1 1 0

  2  0  0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 8 5 4 9 13 19 9 67 10 77

  1 1 1 2 1 5 1 6 0

  2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 11 6 5 20 22 17 12 93 18 111

  1 2  1 5 1  2 11 1 12 4

  2 1 1 1 3 3

12 budgettair probleem 0 1 1 1

  1 0 1 1 1

  2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 1 5 8 21 1  22

  1 0 0 0 nvt

  2  0 1 1

 totaal  64 54 41 110 102 126 100 597 84 681 33

 zaken waarin advies 

Cie B&B opgesteld

 32 25 21 56 38 38 35 245 31 276 25

 totaal aantal B&B-za-

ken behandeld

 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1 inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2 h=honorering
3 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders

9.7.1 Conflict of interest

Een van de laatste daden van wijlen prof. dr. Leo Coolen ( † mei 2005) als algemeen 
direceteur NWO is het invoeren van een Gedragscode belangenverstrengeling 
geweest. Deze gedragscode staat leden van een NWO-beoordelingscommissie 
niet toe in dezelfde subsidieronde waarin zij een aanvraag indienen tevens zit-
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ting te nemen in deze commissie. Een uitzondering is mogelijk voor specifieke 
programma’s die betrekking hebben op een beperkt wetenschapsgebied mits 
compensatoire maatregelen worden getroffen. Bij een beroep op deze uitzonde-
ringsmogelijkheid is het goed om de uitspraak van de ABRvS in het zogenaamde 
‘Aorta-arrest’9 in gedachten te houden, ook al dateert de Aorta-uitspraak van voor 
de onderzoeksperiode en is verweerder niet NWO. De kern van deze zaak komt 
op het volgende neer.

Aorta bv i.o. had bij NOVEM in het kader van het programma Agrarische 
Sector een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van een demonstratieproject 
ter bevordering van energiebesparende technische maatregelen in de glastuin-
bouw. Ook een aantal leden van de beoordelingscommissie – gekenschetst door 
NOVEM als een college van onafhankelijke deskundigen uit de glastuinbouw – 
had een aanvraag ingediend, terwijl de procedure niet voorschreef dat referenten 
moesten worden ingeschakeld. Dat had men niet nodig geoordeeld, omdat de 
beoordelingscommissie zelf uit experts uit het veld bestond. Zo hadden de com-
missieleden tot taak de voorliggende aanvragen, inclusief hun eigen aanvragen, 
geheel op eigen merites te beoordelen. Er werden zestien projecten gehonoreerd 
waaronder niet het project van Aorta bv. Deze bv tekende bezwaar aan. De bezwa-
ren van Aorta bv waren dat niet gemotiveerd werd waarom het Aorta-project niet 
voor subsidiëring in aanmerking kwam. Dit bezwaarpunt zal onder 9.7.6b (moti-
veringsgebreken) besproken worden. Verder voerde Aorta bv aan dat de schijn 
bestond dat een aantal leden van de beoordelingscommissie als gevolg van belan-
genverstrengeling partijdig was. Ten aanzien van dit laatste bezwaar overweegt 
de Afdeling dat het onjuist is dat het project door de beoordelingscommissie is 
beoordeeld en geprioriteerd, terwijl bij drie van de overige aanvragen enkele leden 
van deze commissie nauw betrokken waren. Het feit dat deze leden zich hadden 
verschoond bij de beoordeling en rangschikking van de projecten waar zij zelf bij 
betrokken waren, maakt dit niet anders, zo min als de omstandigheid dat er geen 
aanwijzingen zijn dat aan de goede trouw van de desbetreffende leden behoeft 
te worden getwijfeld. Daarmee is het advies van de beoordelingscommissie niet 
op voldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Het besluit werd vervolgens 
vernietigd.

In het kader van NWO-procedures worden doorgaans wel referenten ingescha-
keld waardoor de ‘machtspositie’ van de beoordelingscommissie minder absoluut 
is. In deel I hebben we echter gezien dat de invloed van het commissieoordeel 
driemaal zo groot is als de invloed van de referenten. Het mag daarom mijns 
inziens bepaald niet uitgesloten worden geacht dat de ABRvS in geval van het 
meeoordelen door een commissielid dat zelf heeft ingediend in het kader van 

9 ABRvS 16 april 1997 nr. R01.93.3051.
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een procedure waarin wel referenten zijn ingeschakeld tot eenzelfde conclusie 
komt. Gezien de inspanningen die het binnen de NWO-gebieden kost om hun 
beoordelingscommissies met de juiste personen te vullen, is het erg verleidelijk 
de normen hier en daar aan de omstandigheden aan te passen. De Code Belan-
genverstrengeling zal NWO daarvoor moeten behoeden.

De gedragscode verbiedt voorts deelname aan een NWO-beoordelingscom-
missie in geval van betrokkenheid bij meer dan één aanvraag. Ook hier zijn onder 
bepaalde voorwaarden uitzonderingen toelaatbaar. Deze gedragscode, die tien 
artikelen kent, sluit aan bij het algemene standpunt van de Commissie B&B zoals 
hieronder verwoord:

 ‘De Commissie heeft er begrip voor dat niet elke betrokkenheid van de beoordelaars 
binnen een ronde te voorkomen is. Echter, schijn van belangenverstrengeling moet worden 
vermeden en daarvan is in casu toch wel sprake geweest, gelet op het aantal leden van 
de beoordelingscommissie dat bij een aanvraag is betrokken, terwijl een groot aantal 
zelfs bij meer dan één aanvraag betrokken was. Als dan had naar de mening van de 
Commissie toch de vraag moeten worden gesteld of met name die leden, die bij meer dan 
één aanvraag betrokken waren, zich niet hadden moeten terugtrekken. De Commissie 
beantwoordt die vraag bevestigend; deze commissieleden hadden zich inderdaad moeten 
terugtrekken. In onderhavige ronde zou dat betekend hebben dat nog maar één lid van 
de beoordelingscommissie bij één aanvraag betrokken zou zijn geweest. Daarmee zou 
de beoordelingscommissie tot vier leden gereduceerd zijn geweest. Daar staat echter 
tegenover dat deze commissie zo zou hebben gemanifesteerd alles in het werk te willen 
stellen om te voldoen aan de eis van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid wordt voorbereid. Daarvan kan 
in de visie van de Commissie nu in elk geval geen sprake zijn vanwege de schijn van 
belangenverstrengeling van de commissieleden bij die voorbereiding. De nodige zorg 
ontbreekt namelijk reeds, wanneer sprake is van schijn van belangenverstrengeling.10’ 

 In een soortgelijk geval voegt de Commissie hier nog aan toe dat:

 ‘de wenselijkheid dat de gehonoreerde aanvragen het gehele onderzoeksveld dekken en 
dit slechts mogelijk is wanneer bedoelde commissieleden aanvragen indienen, dat niet 
anders maakt11’.

De Commissie B&B besteedt ook de nodige aandacht aan het voorkómen van 
belangenverstrengeling in haar overwegingen. Hierbij gaat zij uit van de inzet 
van alle betrokken partijen. Zo verwacht de Commissie B&B van aanvragers dat 

10 Zaken 2003/047 en 048.
11 Zaak 2004/007.
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zij gevallen van belangenverstrengeling inbrengen voorafgaand aan of direct na 
het tijdstip waarop deze belangenverstrengeling zich voordoet, en niet pas in 
bezwaar/beroep. Van het besluitvormende orgaan verwacht zij dat dit het werk van 
de beoordelingscommissie op het punt van betrokkenheid controleert en zono-
dig additionele maatregelen treft om belangenverstrengeling tegen te gaan, en 
deze handelingen vastlegt in de relevante dossiers. De interviewcommissies wordt 
geadviseerd de door hen te interviewen kandidaten direct voorafgaand aan het 
interview te vragen of zij menen dat sprake is van betrokkenheid van één of ver-
scheidenen van haar leden. Indien deze vraag bevestigd wordt, zal de betrokken 
interviewcommissie in zijn geheel moeten beslissen welke actie geboden is in 
het concrete geval en dient de discussie hieromtrent samen met de eindconclusie 
te worden vermeld in de notulen van de vergadering12. In laatstbedoelde zaak 
overweegt de Commissie B&B: 

 ‘Betrokkenheid kan een zekere zwaarte hebben resp. aan betrokkenheid kan een zekere 
zwaarte worden gegeven. Voor zover aan die subjectieve beleving betekenis toekomt, 
zou mogen worden verlangd dat daarvoor door het desbetreffende commissielid, dan 
wel anders zoals door verzoeker concrete aanknopingspunten worden aangedragen 
die aanleiding zouden geven dat om die reden het betrokken commissielid zich moet 
terugtrekken. In zoverre acht de Commissie het wenselijk dat ook de aanvragers de 
gelegenheid krijgen eventuele mogelijke betrokkenheid onder de aandacht te brengen 
van de beoordelingscommissie’.

Ten aanzien van de grens waar deelname aan een beoordelingscommissie in 
het kader van belangenverstrengeling overschreden is, overweegt de Commissie 
B&B:

 ‘De Commissie stelt allereerst vast dat het niet gaat om de vraag of sprake is van 
partijdigheid zoals verweerder suggereert maar om de schijn van belangenverstrengeling. 
Tussen partijen staat vast dat sprake is van een intensieve en langdurige samenwerking 
tussen het betrokken commissielid en één van de kandidaten uit deze ronde. Voorts 
heeft verweerder niet weersproken dat verzoekers voorstel het meeste overlap vertoont 
met het voorstel van deze kandidaat. Daarmee staat vast dat sprake is van een mate 
van betrokkenheid die de grens tot waar deelname aan een beoordelingscommissie nog 
mogelijk is, in elk geval overschrijdt13’, en:

 ‘Een decaan is per definitie betrokken bij een aanvraag uit zijn eigen faculteit en mag 
derhalve geen zitting nemen in een NWO-commissie, waarbinnen die aanvraag wordt 
beoordeeld en geprioriteerd, mede gezien de complexiteit van de beoordeling van de 

12 Zaak 2004/013.
13 Zaak 2005/004.
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aanvraag in kwestie en de gebiedsbrede samenstelling van het gebiedsbestuur, dat 
dientengevolge relatief intensief op het advies van de beoordelingscommissie zal steunen’, 
maar ook:

 ‘De Commissie merkt voorts op dat het enkele feit dat iemand jaren geleden als promotor 
is opgetreden, op zichzelf niet behoeft te betekenen dat alleen daarom al die persoon zich 
zou moeten terugtrekken14’.

Betrokkenheid kan ook als bijkomende omstandigheid, zonder dat de Commis-
sie aanwijzingen heeft voor een verboden graad van belangenverstrengeling, de 
doorslag geven voor een gegrond verklaring. Een voorbeeld hiervan geven de vol-
gende overwegingen:

 ‘… het feit dat bij alle vier de gehonoreerde projecten commissieleden betrokken zijn, 
noodzaakt des te meer dat het afwijkende oordeel van de beoordelingscommissie ten 
opzichte van het referentenoordeel uitvoerig en kenbaar moet zijn gemotiveerd, alsmede 
dat aan de procedure van hoor- en wederhoor daadwerkelijk inhoud wordt gegeven15’.
Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

Vermeldenswaard is ten slotte de overweging van de Commissie B&B ‘zich niet 
te kunnen vinden in de stelling dat wetenschappelijke betrokkenheid minder relevant is 
dan organisatorische of financiële betrokkenheid16’.

Betrokkenheid van referenten is hier nog niet aan de orde geweest. De Commis-
sie B&B stelt zich op het standpunt dat,

 ‘welke regeling aangaande de betrokkenheid van referenten ook van kracht is, de 
referenten op dit punt altijd een stuk eigen verantwoordelijkheid zullen behouden, nu een 
oordeel omtrent de mate van persoonlijke betrokkenheid, waar het in casu om gaat, per 
definitie een persoonlijk oordeel inhoudt17’.

De enige gegrónd verklaarde zaak op het punt van betrokkenheid van een referent 
dateert uit 200118. De Commissie B&B heeft toen het Algemeen Bestuur voorge-
steld om de gewraakte referent met zijn laakbaar gedrag te confronteren, omdat 
dit gedrag zijn weerslag zou hebben gehad op het gehele beoordelingsproces. Dit 
is niet gebeurd.

14 Zaak 2004/013.
15 Zaak 2003/029.
16 Zaak 2005/004.
17 Zaak 2004/017.
18 Zaak 2001/009.
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Kijken we naar Tabel 9.5, dan valt op dat 2005 vijf gegronde bezwaren tegen 
betrokkenheid laat zien. Deze bezwaren betreffen dezelfde beoordelingscom-
missie (en subsidieronde), waarmee dit incident de directe aanleiding vormde 
voor invoering van de Gedragscode Belangenverstrengeling met opzij zetting van 
alle tot dan toe tegen deze gedragscode aangevoerde nadelen. Dezelfde bezwa-
ren waren tevens aanleiding voor het Algemeen Bestuur van NWO om een Ad 
Hoc beoordelingscommissie in te stellen om het werk van de betrokken beoor-
delingscommissie over te doen. Drie van de vijf bezwaarden kregen uiteindelijk 
alsnog de gevraagde subsidie. Dit is echter niet het enige incident op het punt 
van betrokkenheid uit de onderzoeksperiode. Ook in 2003 stelde het Algemeen 
Bestuur van NWO een Ad Hoc commissie in, dit keer om een aantal voorstellen 
rond de honoreringsstreep opnieuw te beoordelen. Hoe serieus het Algemeen 
Bestuur bezwaren betreffende (de schijn van) belangenverstrengeling neemt, 
blijkt ook uit zaak 1999/011 waarin de Commissie B&B ondanks forse kritiek 
ten aanzien van de wijze waarop de beoordelingscommissie met haar betrokken-
heid omging, tot een ongegrond verklaring kwam. Het Algemeen Bestuur ging 
contrair en stelde ook toen een Ad Hoc commissie in om het beoordelingsproces 
over te doen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 1 (Conflict of Interest)
Het honoreren van aanvragen van commissieleden binnen dezelfde ronde waarin 
die leden zitting hadden in de betreffende commissie, wordt in de wandelgangen 
binnen NWO wel aangeduid als ‘graaien uit de (geld)pot’, ongeacht of het om een 
adviserende dan wel besluitvormende commissie gaat en ongeacht of die leden 
‘op de gang hebben gestaan’ tijdens de bespreking van de eigen aanvraag. Binnen 
sommige deelgebieden van NWO werd – totdat de Code Belangenverstrengeling 
werd ingevoerd – vrij laconiek gereageerd, wanneer dit ‘graaien uit de pot’ aan de 
orde was. Immers, de commissieleden worden zo veel mogelijk gerekruteerd uit 
de top van de onderzoekspopulatie. Wanneer er dan géén honoreringen terecht 
zouden komen bij de commissieleden zelf, zou dat juist een signaal kunnen zijn 
dat de commissie zich niet goed van haar taak (het selecteren op wetenschappe-
lijke kwaliteit) gekweten had. Bovendien wisselt de samenstelling van de commis-
sies regelmatig zodat iedereen zijn beurt krijgt om een greep uit de pot te doen. 
Deze mentaliteit kan, zo blijkt uit het voorgaande, noch volgens het Algemeen 
Bestuur noch volgens de Commissie B&B door de beugel. Zelfs elke schíjn van 
belangenverstrengeling dient vermeden te worden. Volgens sommige NWO-ers 
is er een grens aan het vermijden van mogelijke belangenverstrengeling. Die 
grens zou liggen waar een adequate samenstelling van commissies ondoenlijk 
wordt, met andere woorden waar het gevaar dreigt dat kwalitatief gezien enkel het 
midden segment van de betrokken onderzoekspopulatie nog beschikbaar is om 
in een commissie zitting te nemen. Dit gevaar is levensgroot aanwezig in geval 

Valk binnen_14.indd   185 28-5-2008   11:29:15



186

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

van thematische onderzoeksprogramma’s gericht op een klein onderzoeksveld. 
Toch kan dit mijns inziens geen argument zijn. In de onderzoeksperiode heeft 
het Algemeen Bestuur tot driemaal toe een AD HOC beoordelingscommissie 
moeten instellen om het oordeel over te doen. De samenstelling van deze AD 
HOC commissies is steeds rond gekomen, en met de uitkomst van deze com-
missies kon men blijkbaar leven. Het Aorta-arrest laat nog wel de vraag open, in 
hoeverre de inschakeling van referenten naast een beoordelingscommissie uit 
kan maken voor het toestaan van betrokkenheid van commissieleden bij aan-
vragen binnen dezelfde ronde, mits zij zich afzijdig houden bij de beoordeling 
van bedoelde aanvragen. In de Aorta-zaak waren de leden van de beoordelings-
commissie immers tevens de inhoudelijke deskundigen. Op deze vraag geeft de 
Code Belangenverstrengeling naar mijn mening het juiste antwoord. Alleen al 
het feit dat sedert de invoering van de Code geen bezwaren betreffende belangen-
verstrengeling meer zijn binnengekomen, is voor mij het bewijs dat hier sprake 
is van een adequaat en wijs antwoord.

Een ander aspect van een (mogelijk) conflict of interest is de subjectieve bele-
ving van dit mogelijke conflict. De drager van het (mogelijke) conflict dient zich 
er rekeningschap van te geven dat anderen bepaalde feiten eerder als een (moge-
lijk) conflict of interest zouden kunnen bestempelen dan hij/zij zelf. Of die feiten 
al dan niet expliciet verboden zijn in de Code, doet daaraan niet af. Van deze 
persoon wordt verwacht dat hij dergelijke feiten deelt met de overige leden van 
zijn commissie. In geval een dergelijk conflict een referent betreft, kan deze refe-
rent hiermee terecht bij de programmasecretaris, die zonodig de voorzitter van 
de beoordelingscommissie hierover kan raadplegen. In gezamenlijkheid kan dan 
besloten worden of het conflict vraagt om het treffen van maatregelen, en zo ja, 
welke maatregelen. Hier is niet de integriteit van het betrokken commissielid of 
referent in het geding, maar dient de betrokkene tegen zichzelf in bescherming 
genomen te worden.

9.7.2 Referentenoordeel ontoereikend

Binnen NWO vormen de referentenoordelen het vaststaande uitganspunt van de 
beoordelingsprocedures, ook waar de inhoudelijke argumenten in die rapporten 
ontbreken. De Commissie B&B heeft daar blijkens haar volgende overwegingen 
weinig moeite mee. 

 ‘De Commissie wijst erop dat het niet de bedoeling is dat de referentenrapporten op 
zichzelf wetenschappelijke discussiestukken vormen. Daarom kunnen referenten – zoals 
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gebruikelijk is en bekend verondersteld mag worden binnen de wetenschappelijke wereld – 
volstaan met het geven van hun oordeel zonder nadere onderbouwing19’. 

De Rechtbank Rotterdam denkt daar anders over, gezien haar volgende overwe-
gingen in twee NWO-subsidiezaken: 

 ‘Essentieel is dat het oordeel van de referenten gemotiveerd wordt gegeven, dat de 
aanvrager daarvan kennis kan nemen en dat hij in de gelegenheid wordt gesteld daarop 
te reageren. Aan die vereisten is hier voldaan.20’ 

Niet ontkend kan worden dat het standpunt van de rechtbank en de Commis-
sie B&B hier divergeren. Het feit dat de Rechtbank Rotterdam vaststelde dat in 
concreto aan het vereiste van een gemotiveerd referentenoordeel was voldaan, 
maakt dat niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van onbeargu-
menteerde waardeoordelen in het kader van een subsidiebeoordelingsprocedure 
indruist tegen fundamentele beginselen van het procesrecht21. Mijns inziens is 
bedoeld standpunt van de Commissie B&B niet verdedigbaar. In dit verband wil 
ik bovendien wijzen op een ander standpunt van de Commissie B&B, namelijk 
het standpunt dat het oordeel van een beoordelingscommissie een verdergaande 
onderbouwing behoeft, naarmate het verder afwijkt van het referentenoordeel22. 
Dit commissiestandpunt impliceert dat, naarmate het referentenoordeel minder 
onderbouwd is, een beoordelingscommissie meer mogelijkheden worden gelaten 
om argumenten te vinden om van het referentenoordeel af te wijken, met andere 
woorden om het expertise oordeel te overrulen. Daarmee maakt de Commissie 
B&B naar mijn mening de invloed van de beoordelingscommissies op het beoor-
delingsproces – in strijd met fundamentele beginselen van procesrecht – té groot. 
Om het referentenoordeel meer tot zijn recht te laten komen, is het mijns inziens 
noodzakelijk dat een beoordelingscommissie in alle gevallen van niet steekhou-
dende referentenrapporten deze terzijde legt en daarvan melding maakt in haar 
verslaglegging en advisering aan het bestuursorgaan. In geval van magere refe-
rentenrapporten zal zij moeten aangeven in hoeverre die rapporten nog bruik-
baar zijn. De Commissie B&B zou er goed aan doen er strikt op toe te zien dat de 
beoordelingscommissie deze gedragslijn volgt.

19 Zaak 2005/024.
20 Rechtbank Rotterdam 11.09.2001, reg.nrs. BELEI 00/1737- en 2043-SIMO; Rechtbank Rotterdam 

21.03.2005, reg.nr. BELEI 04/2383-BRO.
21 Zie ook Heemskerk 2006, p. 9-10 en 229-230, en Stein, 2002, p. 32.
22 Zie onder 9.7.6b.

Valk binnen_14.indd   187 28-5-2008   11:29:15



188

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

Ongeacht haar standpunt dat het referentenoordeel geen onderbouwing behoeft, 
heeft de Commissie B&B de bruikbaarheid van de referentenrapporten in een 
aantal gevallen marginaal getoetst, met name naar aanleiding van het bezwaar 
van een gebrekkige match tussen onderzoeksvoorstel en ingeschakelde referent, 
een te summier referentenoordeel of een tekort aan objectiviteit en/of kwa-
liteit daarvan. Wanneer de bruikbaarheid van de referenten rapporten in het 
geding is, zorgt het Secretariaat van de Commissie B&B er namelijk voor dat 
de Commissie onder couvert inzage krijgt in de gegevens – naam, titels, status/
plaats binnen institu(u)t(en)/onderzoeksgroep(en) waaraan verbonden, profiel 
onderzoekdsgebied(en) – van de desbetreffende referenten.

Met betrekking tot de mate van match tussen voorstel en referent overweegt 
de Commissie B&B:
 
 ‘dat pas, indien de match tussen onderzoeksvoorstel en referent(en) volstrekt onredelijk 

is, dit haar zonder meer duidelijk zal zijn. Voor het overige acht zij zich afhankelijk van 
wat een aanvrager ter zake weet aan te tonen, ook al beseft de Commissie B&B dat het 
aandragen van afdoende overtuigende feiten niet eenvoudig is voor een aanvrager die 
zich niet in de referentenkeuze kan vinden23’.

Ook met betrekking tot de omvang van het referentenoordeel heeft de Commissie 
B&B zich uitgesproken. Volgens haar zeggen kortheid en bondigheid van een 
(referenten)oordeel op zichzelf genomen niets over de kwaliteit van dat oordeel24. 
Elders voegt de Commissie B&B hieraan toe: ‘dat de kritische vragen van de referen-
ten in ieder geval wijzen op een onvoldoende uitgewerkte aanvraag met als gevolg onge-
grond verklaring van het bezwaar’, en ‘dat uit het enkele feit dat de beoordelingscom-
missie het oordeel van referent 1 aan de summiere kant vindt, niet kan worden afgeleid 
dat deze commissie wegens gebrek aan informatie niet in staat zou zijn geweest om tot 
een gefundeerd oordeel met betrekking tot verzoekers voorstel te (kunnen) komen25’.

Een bijzonder geval vormt een ronde, waar enkel subsidiebedragen tot 25k 
euro werden toegekend. Hier overweegt de Commissie ‘het redelijk te achten dat de 
omvang van een beoordelingsprocedure – waaronder de omvang van de referentenrap-
porten – gezien de daaraan verbonden bureaukosten wordt afgestemd op de omvang 
van de beschikbare middelen’.

Bij bezwaren aangaande de objectiviteit van het referentenoordeel komt het 
voor dat tijdens de zitting – desgevraagd – van de zijde van het betrokken gebied 
niet kan worden ontkend dat sprake is van een scholenstrijd of betrokkenheid 
van de betreffende referent. Blijkt dan niet uit het dossier dat hiermee rekening 

23 Zaak 2002/006.
24 Zaak 2002/075.
25 Zaak 2004/011.
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is gehouden, dan kan dit een advies tot gegrond verklaring met zich brengen26. 
Echter, alvorens hiertoe over te gaan, gaat de Commissie doorgaans als volgt te 
werk27. Zij kijkt eerst naar de beschikbaarheid van andere referentenrapporten 
met betrekking tot de aanvraag in kwestie en vervolgens naar de consistentie 
tussen deze rapporten. Zij vraagt zich hierbij af of de referentenkritiek die ook 
in de overige rapporten voorkomt, is blijven staan. Indien dit niets oplevert, kijkt 
de Commissie of en in hoeverre een hogere prioritering en daarmee de hono-
rering van het voorstel als een reële mogelijkheid gezien moet worden bij het 
níet meetellen van het gewraakte referentenrapport. Blijkt uiteindelijk dat de 
bezwaarde naar het oordeel van de Commissie B&B niet door het ontoereikend 
referentenrapport is benadeeld, dan heeft dat doorgaans geen consequenties voor 
het bestreden besluit. Ik heb één voorbeeld gevonden waarin de Commissie B&B 
niet uitsloot dat bezwaarde was benadeeld28. Hier waren de twee ingeschakelde 
referenten (waarvan er één betrokken bleek) elk vanuit een andere invalshoek tot 
dezelfde eindconclusie gekomen. De Commissie B&B volgde toen de redenering 
van de bezwaarde dat daarom niet gesproken kon worden van twee consistente 
rapporten en concludeerde dat het ene overgebleven referentenrapport aanvulling 
behoefde. Dit lijkt mij niet onredelijk. Wel heb ik mijn twijfels over de redelijk-
heid van de hier beschreven toetsingswijze in de overige bezwaar-/beroepszaken 
waarin de objectiviteit, of een ander tekort van een referentenrapport wordt opge-
worpen. Weliswaar valt in te schatten wat de uitkomst geweest zou zijn zonder 
het ondeugdelijk geachte rapport, maar daarmee blijft het mijns inziens toch 
koffiedik kijken waar in de plaats van het ondeugdelijke rapport een goed onder-
bouwd rapport voorgelegen had met het oordeel ‘excellent’.

Interessant met betrekking tot de deugdelijkheid van het referentenoordeel 
is ook zaak 2006/051. Hier kwam de Commissie B&B tot een andere aanpak 
dan in de zojuist besproken zaak. Bezwaarde stelde dat twee van de drie voor-
liggende referentenrapporten niet deugden. Zijn inziens zou dit een gevolg zijn 
van het feit dat bij de leden van de betrokken beoordelingscommissie de namen 
van de referenten niet bekend waren. Daarmee zou het de commissieleden prak-
tisch onmogelijk gemaakt zijn om na te gaan of de ingeschakelde referenten wel 
over het noodzakelijke (wetenschappelijk) niveau beschikten om het voorstel te 
kunnen beoordelen. Tijdens de zitting kwam vervolgens aan het licht dat de twee 
gewraakte referentenrapporten afkomstig waren van Amerikaanse referenten, en 
samenhingen met een scholenstrijd. Het bezwaar wordt dan door de Commissie 
B&B omgezet in het bezwaar dat het commissieoordeel aangaande de referenten-

26 Zaak 2006/050.
27 Zie bijvoorbeeld zaak 2003/020.
28 Zaak 2001/09.
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rapporten niet deugt (bezwaartype 7 in plaats van 2). Volgens de Commissie B&B 
had de beoordelingscommissie namelijk die scholenstrijd moeten signaleren. 
Het verweer van NWO-zijde dat dit ook gebeurd was, wat zou blijken uit het feit 
dat het voorstel op de prioriteringslijst hoger was geëindigd dan op grond van 
het referentenoordeel mocht worden verwacht, acht de Commissie B&B ontoe-
reikend. De motivering van de afwijzing had duidelijk(er) moeten maken hoe 
het commissieoordeel tot stand was gekomen. Hierna volgt vernietiging van het 
bestreden besluit vanwege een motiveringsgebrek (bezwaartype 6). Inmiddels 
is besloten om deze zaak opnieuw te laten beoordelen in de volgende ronde en 
daarbij twee nieuwe (extra) referenten in te schakelen. De uitslag van deze ronde 
wordt pas in het vierde kwartaal van 2007 verwacht.

Een ander geval waarin een bezwaar tegen de deugdelijkheid van de refe-
rentenrapporten is ingebracht en de Commissie het bezwaarschrift uiteindelijk 
gegrond verklaarde vanwege een motiveringsgebrek, laat zaak 1999/005 zien. In 
deze zaak stelt de Commissie vast dat een wezenlijk onderdeel van het voorstel 
in geen enkel referentenrapport aan de orde is gesteld. Ook hier overweegt de 
Commissie dat ‘het genomen besluit de toets aan de eis van een zorgvuldige voor-
bereiding, en voor zover wordt verwezen naar de referentenrapporten, aan de eis van 
een draagkrachtige motivering niet kan doorstaan’. In geen van beide zaken vult de 
Commissie het referentenrapport zelf aan, maar adviseert terugverwijzing naar 
het betrokken gebied, ter verbetering van de motivering. Hier laat de Commissie 
B&B zien dat zij daadwerkelijk – en mijns inziens terecht – afstand houdt van het 
inhoudelijk oordeel.

Tabel 9.5 laat zien dat het aantal bezwaren over de deugdelijkheid van de refe-
rentenrapporten relatief laag is. Zoals al opgemerkt, heeft één maal een gegrond 
verklaring tot honorering geleid. In die zaak werd tegelijkertijd een bezwaar 
tegen een Conflict of Interest gegrond verklaard. Daarmee blijft onduidelijk of 
een gegrond bezwaar vanwege een vermeend tekort aan kwaliteit van een refe-
rentenrapport op zich zelf genomen tot honorering kan leiden. Gezien het tot nog 
toe ingenomen standpunt van de Commissie B&B betreffende de wijze waarop 
de referenten hun oordeel mogen geven, meen ik dat dit praktisch gesproken niet 
het geval is.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 2 (referentenoordeel ontoereikend)
Hierboven is al aangegeven dat het standpunt dat een referent zijn oordeel kan 
geven zonder nadere onderbouwing, niet houdbaar is, omdat dit standpunt 
indruist tegen fundamentele beginselen van procesrecht, alsook de invloed van de 
commissie ten opzichte van de referenten wel erg groot maakt. Ook is algemeen 
bekend dat een aanvrager zonder deugdelijke referentenoordelen met betrekking 
tot zijn voorstel geen enkele kans maakt op honorering. Dit maakt de vraag waar 
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de grens bereikt is om nog te kunnen spreken van een bruikbaar referentenoor-
deel, een vraag van de eerste orde.

Met betrekking tot de bruikbaarheid van het referentenoordeel dringt zich 
een vergelijking op met de gebondenheid van de rechter aan een arbiters oordeel. 
Volgens artikel 1065, sub d, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(WBRv) mag een rechter het vonnis van een arbiter vernietigen indien dit niet 
met redenen is omkleed. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd 
voorgesteld deze rechterlijke competentie uit te breiden tot een arbitraal vonnis 
zonder deugdelijke motivering omdat (ook) in dat geval een fundamenteel begin-
sel van procesrecht is geschonden. Dit voorstel nam de wetgever echter niet over, 
omdat dit aanleiding zou kunnen geven tot inhoudelijke toetsing van het arbitrale 
vonnis door de gewone rechter29, en dat achtte de wetgever ongewenst. Nadat de 
Hoge Raad dit standpunt had overgenomen in zijn uitspraak van HR 25 februari 
2000, NJ 50830, voegde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 9 januari 200431 daar-
aan toe dat zijn oordeel van 25 februari 2000 nadere precisering behoefde. Met 
het ontbreken van een motivering diende namelijk op één lijn gesteld te worden 
het geval dat weliswaar een motivering is gegeven, maar dat daarin enige steek-
houdende verklaring voor de desbetreffende beslissing niet te onderkennen valt. 
Deze uitspraak van de Hoge Raad verdient mijns inziens analoge toepassing in 
de situatie waarin een beoordelingscommissie te maken krijgt met een referen-
tenrapport waarin het expertiseoordeel geen steekhoudende argumentatie geeft. 
Een ongemotiveerd rapport dient een beoordelingscommissie daarom terzijde te 
leggen onder vermelding daarvan in het subsidie(afwijzings)besluit. Overigens 
gaat een vergelijking tussen een arbitraal vonnis versus een desbetreffend rech-
terlijk oordeel enerzijds en het referentenoordeel en het daarop volgend commis-
sieoordeel anderzijds niet in alle opzichten op. Een summiere onderbouwing van 
het arbitrale vonnis voldoet altijd, omdat het niet de bedoeling is dat de gewone 
rechter de inhoud van het arbitrale vonnis, dat een afgerond oordeel vormt, 
toetst. Het is echter juist wel de bedoeling dat een beoordelingscommissie het 
referentenoordeel toetst, zij het als generalist. Daarmee kan een beoordelings-
commissie een zekere ruimte worden toegekend ten aanzien van de mate waarin 
zij magere referentenrapporten al dan niet bij haar oordeelsvorming betrekt. We 
hebben gezien dat de Commissie B&B zich op het standpunt stelt dat wanneer 
een beoordelingscommissie een oordeel zelf aan de summiere kant vindt, dat 
nog niet betekent dat deze commissie niet tot oordelen is staat zou zijn (geweest). 

29 Zie Kamerstukken II 1985/96, 18 464, nr. 6, p. 37 (MvA).
30 HR 25 februari 2000, NJ 2000, 659.
31 HR 9 januari 2004, NJ 2005/190, m.nt. HJS; JBPr 2004, 31, m.nt. I. van den Nieuwendijk; TvA 2004, 

47, m.nt. F. de Ly; AAe 2004, p.881, m.nt. G.R. Rutgers. Daarover Hugenholtz-Heemskerk, 2006, p. 
230.
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De beoordelingscommissie dient er echter voor te waken (ter compensatie van 
het tekort van het referentenoordeel) te veel op de stoel van de referenten te gaan 
zitten en daarmee het evenwicht binnen de beoordelingsprocedure als neerge-
legd in de gegeven spelregels, te verstoren. Verwacht mag worden dat, indien 
ontoereikende referentenrapporten zouden leiden tot een (deels) overnemen door 
de beoordelingscommissie van de referentenrol, bezwaren vanwege de ontoerei-
kendheid van het referentenoordeel (bezwaartype 2) veelal samen zullen gaan 
met bezwaren vanwege gebrek aan expertise binnen de beoordelingscommissie 
(bezwaartype 3). Dit samengaan van deze twee typen bezwaren komt echter in 
totaal maar 3 keer voor32. Dit wijst er mijns inziens op dat de beoordelingscom-
missie het op dit punt niet slecht doet, m.a.w. haar plaats kent. Beoordelingscom-
missies zouden echter ook consequent in hun oordeel moeten aangeven, wanneer 
sprake is magere referentenrapporten, en waarom deze rapporten toch toereiken. 
Dat gebeurt mijns inziens te weinig. Immers, wanneer een beoordelingscom-
missie ten aanzien van sommige voorstellen over degelijke, en ten aanzien van 
andere voorstellen over nogal summiere referentenoordelen beschikt, brengt dit 
met zich dat het eigen oordeel van de beoordelingscommissie ten aanzien van 
deze laatste voorstellen substantiëler zal moeten zijn. Het oordeel ten aanzien van 
laatstbedoelde voorstellen hangt dan mede van de in de beoordelingscommissie 
aanwezige expertise af. Bij de huidige specialisatie binnen de wetenschapsgebie-
den is het niet haalbaar om alle specialismen te doen vertegenwoordigen in één 
commissie. Dat betekent dat de mate waarin zij het referentenoordeel aanvult, 
van geval tot geval zal verschillen hetgeen een ongelijke behandeling van aan-
vragen impliceert. Alleen al daarom vragen de condities waaronder een beoor-
delingscommissie kan ingrijpen in het referentenoordeel, extra aandacht. In de 
volgende paragraaf (samenstelling beoordelingscommissie) en paragraaf 9.7.7 
(verkeerd gebruik van het referentenrapport door de beoordelingscommissie) zal 
op deze kwestie worden teruggekomen. Hier wordt volstaan met de constatering 
dat, afgezien van onbruikbare rapporten, een opmerkelijk verschil in kwaliteit 
van de referentenoordelen – in elk geval in theorie – kán leiden tot (de schijn van) 
ongelijke behandeling van voorstellen mét en voorstellen zónder een degelijk 
referentenoordeel.

Een ander belangrijk aandachtspunt vormt de referentenkeuze. Het peer review 
systeem waar NWO mee werkt, gaat uit van de beschikbaarheid van bruikbare 
referentenrapporten. Dat betekent, en dit wordt door de onderzoeksbevindingen 
bevestigd, dat de deugdeliikheid van de NWO-beoordelingsprocedures in de 
eerste plaats afhankelijk is van een juiste referentenkeuze. De onderzoeksbevin-

32 Zaken 1999/016, 2000/015, en 2002/062.
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dingen laten dan ook zien dat (te) magere of niet op het te beoordelen onderzoeks-
voorstel toegesneden referentenrapporten tot bezwaar-/beroepschriften leiden. 
Daarbij is aangetoond dat de kans op een gegrond verklaring van een bezwaar 
tegen te magere referentenrapporten toeneemt naarmate de omvang van het refe-
rentencommentaar geringer is. Desondanks kon de referentenkeuze zelf niet in 
het onderzoek betrokken worden. De reden hiervoor is dat NWO de verantwoor-
delijkheid voor die keuze claimt vanuit de overtuiging bij uitstek te beschikken 
over de voor die keuze benodigde expertise. Gezien de anonimiteit waaronder de 
referenten hun rapporten schrijven, geeft NWO geen gegevens omtrent de refe-
renten vrij33. Ook de Commissie B&B geeft, zoals wij hierboven gezien hebben, 
toe op dit punt weinig toetsingsmogelijkheden te hebben. Een en ander betekent 
dat vanuit de onderzoekswereld geen enkele controle kan worden uitgeoefend op 
die referentenkeuze, hoewel de onderzoekers voor het doen van onderzoek (deels) 
afhankelijk zijn van NWO-subsidies. Dit is in strijd met de rechtsstaat-gedachte, 
welke in het Nederlands rechtsbestel is geïncorporeerd om de rechtspositie van 
de burger te waarborgen34. Dit verklaart ook dat de druk vanuit het onderzoeks-
veld om vrijgave van de namen van referenten, of anders vrijgave van alle beoor-
deelde voorstellen met bijbehorende referentenrapporten en weerwoord, steeds 
verder wordt opgevoerd. Het wordt naar mijn mening dan ook hoog tijd dat NWO 
verantwoording over de gemaakte referentenkeuzes af gaat leggen zoals dat een 
bestuursorgaan in een democratische rechtsstaat betaamt.

Als bestuurlijke waarborgen die de kwaliteit van het openbaar bestuur garan-
deren kunnen genoemd worden openbaarheid, inspraak, advisering, overleg en 
toezicht. Openbaarheid en overleg kunnen hier niet aan de orde zijn vanwege de 
anonimiteit van het peer review systeem. Wel is sprake van een zekere vorm van 
advisering vanuit het veld, waar de leden van een betrokken beoordelingscom-
missie de gelegenheid krijgen om een aantal volgens hen bruikbare referenten 
te noemen. Echter, niet bekend gemaakt wordt in hoeverre de voorgestelde refe-
renten ook daadwerkelijk worden ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor de mogelijk-
heid die binnen sommige subsidierondes aan aanvragers wordt gegeven om hun 
voorkeuren respectievelijk hun non-voorkeuren voor bepaalde referenten kenbaar 
te maken bij indiening van hun voorstel. Daarom kan bedoelde advisering res-
pectievelijk inspraak niet gelden als een bestuurlijke waarborg tegen willekeur. 
NWO zal met andere maatregelen moeten komen om aan de behoefte vanuit het 
veld aan controle op de referentenkeuze te voldoen. In de slotbeschouwing zal 
hierop worden teruggekomen.

33 Zie ook Daalder 2005, p. 240.
34 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 51-52, en 1998, p. 241-242; Konijnenbelt & Van 

Male 2005, p. 35-36, 50-51, en 496-497. Zie ook Daalder 2005, p. 21-23.
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Daarnaast stelt de Commissie B&B dat kritische vragen van de referenten wijzen 
op onvoldoende uitgewerkte aanvragen. Op zichzelf genomen is dat juist. Ook is 
uit een oogpunt van gelijke behandeling het standpunt van de Commissie heel 
verdedigbaar dat onvoldoende uitgewerkte aanvragen na de deadline voor indie-
ning niet meer verbeterd mogen worden (zie verder ook onder 9.7.5 met nieuwe 
feiten). Dat neemt niet weg dat dit standpunt mijns inziens voorbij schiet aan het 
doel dat NWO zich heeft gesteld, te weten het honoreren van die aanvragen die de 
wetenschap, en meer indirect de maatschappij, verder helpen. Om die reden komt 
het mij logisch voor, respectievelijk bepleit ik dat verbeterpunten die de referenten 
hebben aangedragen en waarmee de aanvragers in hun weerwoord instemmen, 
bij de beoordeling worden meegenomen als onderdeel van de aanvraag.

NWO maakt zich zorgen over de kwaliteit van een deel van de aangeleverde 
referentenrapporten. In een geval waarin de Commissie B&B adviseerde om de 
referent op zijn laakbaar gedrag te wijzen, is dit niet gebeurd. Ongeacht de kwali-
teit van de ontvangen rapporten lijkt het mijns inziens verstandig wanneer NWO 
een zekere terugkoppeling naar de referenten in gang zet. Dat weten de referenten 
hoe hun oordeel is ontvangen en of eventueel door hen ingebracht verbeterpun-
ten zijn overgenomen. Een dergelijke terugkoppeling zal referenten stimuleren 
om de volgende keer dat van hen een rapport wordt verwacht, opnieuw goed werk 
te leveren dan wel om de kwaliteit van hun inbreng te verbeteren. Verwacht mag 
worden dat daarmee het draagvlak voor de NWO beoordelingsprocedures binnen 
de onderzoekswereld zal toenemen.

9.7.3 Samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend

Voor de duidelijkheid verdient allereerst vermelding dat bezwaren over de samen-
stelling van de beoordelingscommissie er steeds op neer komen dat deze com-
missie geen of onvoldoende expertise in huis heeft op het gebied van de aanvraag 
van de bezwaarde.

In de vorige paragraaf bleek de relatie tussen referenten- en commissieoor-
deel een belangrijk aandachtspunt. Het standpunt van de Commissie B&B met 
betrekking tot deze relatie kan als volgt worden samengevat.

 De leden van een beoordelingscommissie hebben daarin zitting vanwege hun 
onderzoekservaring als onderzoeker, dus als generalist35. De specifieke deskundigheid 
wordt verkregen door inschakeling van de referenten. De Commissie gaat er vanuit 
dat van de leden van een beoordelingscommissie verwacht mag worden dat zij hun 
taak naar behoren kunnen uitvoeren. Deze taak bestaat uit het onderling vergelijken 

35 O.a. zaak 2003/020.
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en rangschikken van de ingediende voorstellen met inachtneming van de daarop 
betrekking hebbende referentenrapporten en de reacties daarop van de aanvragers. 
Volgens de Commissie B&B impliceert de taak van een beoordelingscommissie, 
dat het oordeel van deze commissie ook van de referentenrapporten afwijkende 
en/of aanvullende kritiek kan bevatten die niet te herleiden is tot deze rapporten. 
De Commissie B&B acht het feit dat een beoordelingscommissie met een van de 
referentenrapporten afwijkend oordeel kan komen, niet bezwaarlijk zolang nieuwe 
punten van aanvullende kritiek alsnog worden teruggekoppeld naar de bezwaarde 
én het afwijkend oordeel, mede gezien de mate van afwijking, afdoende wordt 
onderbouwd.

Het enkele feit dat het voorstel van een bezwaarde geen specifieke deskundigheid 
ontmoet binnen de beoordelingscommissie, kan daarom niet leiden tot conclu-
sies over de al dan niet zorgvuldigheid van de beoordeling of de competentie van 
de beoordelingscommissie. Evenmin zal het enkele beroep van een bezwaarde op 
een ongelijke behandeling slagen vanwege het feit dat zijn voorstel – in tegenstel-
ling tot andere voorstellen – geen deskundigheid ontmoet binnen de beoorde-
lingscommissie. Uiteraard sluit deze algemene zienswijze niet uit dat de Com-
missie B&B in voorkomende gevallen rekening houdt met de samenstelling van 
een beoordelingscommissie op grond van expertise. Dit zal zich vooral voordoen 
binnen thematische programma’s. Het hier beschreven commissiestandpunt is 
in een groot aantal van haar adviezen terug te vinden, vooral waar die adviezen 
het bezwaar betreffen dat de samenstelling van de commissie niet deugt.

In afwijking van de zo juist beschreven algemene benaderingswijze van de 
Commissie B&B, heeft zij eenmaal, in het kader van het VENI-programma (waar-
bij steeds sprake is van een gebiedsbrede samenstelling van de beoordelingscom-
missie) meer op de zaak zelf toegespitste overwegingen gehanteerd waar het 
onderhavige bezwaar opgeworpen werd. In de desbetreffende zaak stelt de Com-
missie vast dat uit de eindscore van de VENI-commissie blijkt dat deze verzoekers 
voorstel ten opzichte van de referenten positief heeft bijgesteld. De Commissie 
concludeert vervolgens dat, ‘mocht de expertise binnen de VENI-commissie al tekort 
zijn geschoten, dit het eindoordeel betreffende verzoekers voorstel in elk geval niet nega-
tief heeft beïnvloed36’. Een dergelijke benadering mag overtuigender overkomen bij 
de betrokken VENI-bezwaarde, maar verzwakt mijns inziens wél de met betrek-
king tot het onderhavige bezwaartype in gebruik zijnde standaard motivering als 
in de vorige alinea gegeven. Het doet immers vermoeden dat op de een of andere 
manier toch een rol is weggelegd voor de expertise van de commissieleden. In de 

36 Zaak 2004/05.
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volgende Open Competitie beroepszaak wordt het feit dat de beoordelingscom-
missie een inhoudelijk oordeel kan uitspreken, echter weer ontkend.

In deze zaak gaat het om het volgende. Binnen de ronde wordt gewerkt met de 
scores ‘goed’-‘voldoende’-‘onvoldoende’. Er zijn veertien voorstellen, die van alle 
bij hun aanvraag ingeschakelde referenten de score ‘goed’ krijgen en daarmee 
de hoogst mogelijke score behalen. Het voorstel van bezwaarde valt binnen deze 
groep en verkrijgt een 13e plaats op de prioriteringslijst. De negen hoogst gepriori-
teerde aanvragen worden gezien het beschikbare budget gehonoreerd. Bezwaarde 
stelt in beroep dat nergens uit blijkt hoe de prioritering binnen deze groep van 
hoogst scorende voorstellen heeft plaatsgevonden en vraagt zich af wat het referen-
tenoordeel zo nog voorstelt. Het betrokken gebied licht de bestreden procedure-
uitkomst als volgt toe. Er zijn negen selectiecriteria gegeven. Hieruit zijn er drie 
gekozen (bijdrage aan theorievorming/originaliteit; mogelijkheden voor alterna-
tieve financiering; maatschappelijk belang). Aan de hand van de toelichting op 
deze criteria en de beoordelingscommissie heeft verdere selectie plaatsgevonden. 
Deze selectie bracht een 13e plaats voor het voorstel van bezwaarde. De Commis-
sie B&B overweegt dan: 

 ‘De Commissie heeft met betrekking tot verzoekers bezwaar vastgesteld dat de drie 
subcriteria, op grond waarvan de nadere prioritering binnen de beoordelingscommissie 
heeft plaatsgevonden, in het verweerschrift van het gebiedsbestuur voor het eerst 
worden genoemd. Toepassing van twee van de drie criteria, te weten “de bijdrage aan 
de theorievorming (originaliteit)” en “maatschappelijk belang” bevestigen volgens de 
Commissie dat de beoordelingscommissie ten behoeve van die nadere prioritering een 
inhoudelijk oordeel heeft uitgesproken ten aanzien van de veertien betrokken voorstellen. 
De Commissie is met verzoeker van mening dat waar het een inhoudelijk oordeel betreft, 
inhoudelijke expertise niet mag ontbreken. In dit verband wijst de Commissie erop dat naar 
haar mening de onderverdeling naar subcriteria tezamen met de rangorde, die volgens 
verweerder bij toepassing van de 9 in de brochure vermelde criteria heeft plaatsgevonden, 
vóór aanvang van de procedure bekend gemaakt dient te zijn. De Commissie kan slechts 
constateren dat dit niet gebeurd is. Het feit dat bedoelde subcriteria zich laten vangen 
binnen de negen in de brochure vermelde beoordelingscriteria doet daaraan niet af37’.

De ambivalentie die de commissieadviezen zo laten zien ten aanzien van het 
expertiseoordeel, wijst er mijns inziens op dat de rol van de beoordelingscommis-
sie ten opzichte van de referenten onvoldoende helder is, zelfs voor de Commis-
sie B&B. Het verklaart waarom in de onderzoeksperiode relatief vaak (44 maal) 
een bezwaar is ingediend betreffende specifieke deskundigheid die de betrokken 
beoordelingscommissie zou ontberen. Wanneer deze bezwaarden dan – zonder 

37 Zaak 2002/012.
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uitzondering (zie Tabel 8.6) – de kous op de kop krijgen met de door de Commis-
sie B&B gebruikte standaard motivering, dan wordt begrijpelijk dat bezwaarden 
de bezwaar-/beroepsprocedure een formaliteit vinden38.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 3 (samenstelling beoordelingscommissie ontoe-
reikend)
De Commissie B&B verwacht van een beoordelingscommissie waar deze afwijkt 
van het referentenoordeel, een passende motivering. De Commissie B&B onder-
scheidt daarbij tussen een commissieoordeel dat de referentenrapporten aanvult 
en een commissieoordeel dat daarvan afwijkt. Aan dit onderscheid wordt in deze 
alinea vastgehouden. In geen van beide gevallen van afwijking zal een bezwaarde 
– gezien bovenbedoelde standaard motivering – kunnen volstaan met het enkele 
bezwaar dat de beoordelingscommissie bepaalde expertise mist. Blijkbaar reali-
seren bezwaarden zich dat niet, want het gros van de 44 bezwaren van dit type 
is ongegrond verklaard omdat verdere onderbouwing van dit bezwaar ontbreekt. 
De bezwaarde zal het referenten- en het commissieoordeel op het punt van de 
afwijking naast elkaar moeten leggen en met goede argumenten moeten komen 
waarom het commissieoordeel geen hout snijdt. Omdat geen enkel bezwaar tegen 
de samenstelling van de beoordelingscommissie gegrond is verklaard, zijn de 
omvang en degelijkheid nagegaan van de referentenrapporten betreffende de 44 
zaken waarin een bezwaar van onderhavig type werd ingediend. Deze referenten-
rapporten zijn over het algemeen uitgebreider dan de gemiddelde omvang van de 
in de bezwaardossiers voorhanden zijnde referentenrapporten. Het wekt dan ook 
enige verbazing dat de bezwaarden ter onderbouwing van hun bezwaar zo weinig 
gebruik maken van het referentenstandpunt. Hieruit zou de conclusie getrokken 
kunnen worden dat, waar een beoordelingscommissie in de onderzoeksperiode is 
afgeweken van het referentenoordeel, dit niet zonder valide motivering is gebeurd. 
Daarmee blijft echter staan dat de afgewezen aanvragers de grens tussen het 
referen ten- en het commissieoordeel te vaag vinden en moeite hebben met de in 
deze paragraaf besproken standaardmotivering van de Commissie B&B.

Hierboven is gesteld dat noch in geval van een aanvullend noch in geval van een 
afwijkend commissieoordeel een bezwaarde kan volstaan met het enkele bezwaar 
dat de beoordelingscommissie bepaalde expertise mist. Gaat het echter om een 
aanvulling van het referentenoordeel, dan is in het referentenoordeel per definitie 
geen vergelijkbaar materiaal voorhanden. Die éne zaak39 van de 44 zaken waarin 
daadwerkelijk sprake was van een aanvulling op het referentenoordeel, leidde dan 
ook bij alle partijen tot grote frustraties. Na gegrond verklaring en het nemen 

38 Zie Hoofdstuk 12, p. 5 bovenaan.
39 VIDI-zaak 2004/058 gevolgd door zaak 2005/06.
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van een nieuw besluit werd de zaak namelijk vervolgd met een tweede bezwaar-
schrift ten aanzien van dezelfde aanvraag, een zeldzaam fenomeen bij NWO40. 
In deze zaak had de beoordelingscommissie vastgesteld dat het voorstel niet repte 
over theorievorming en vond dat het referentenoordeel hier ten onrechte aan 
voorbij was gegaan. Ook had de beoordelingscommissie – in tegenstelling tot de 
referen ten – twijfels over de innovativiteit van het voorstel, die waren toegeno-
men ten gevolge van het bij de kandidaat afgenomen interview. De bezwaarde 
stelde zich op het standpunt dat de beoordelingscommissie weinig affiniteit had 
met het wetenschapsgebied van de aanvraag en daarom haar eigen oordeel niet 
in de plaats had mogen stellen van het referentenoordeel. In plaats daarvan had 
de commissie volgens hem extra referenten moeten inschakelen. De Commis-
sie B&B vroeg zich in de eerste bezwaarronde (mét de bezwaarde) af waarop de 
beoordelingscommissie haar twijfels over de innovativiteit baseerde. Zij stelde 
tevens vast dat deze twijfels tot tweemaal toe geleid hadden tot een negatieve 
bijstelling van de eindscore, te weten eenmaal in het kader van de schriftelijke 
beoordeling en eenmaal na afloop van het interview. Alleen al deze dubbele 
negatieve bijstelling bracht de Commissie B&B tot het advies om het bestreden 
besluit te vernietigen. Daarmee werd het bezwaar over de te grote discrepantie 
tussen referenten- en commissieoordeel (bezwaartype 8) gegrond verklaard. Het 
bezwaar dat de samenstelling van de beoordelingscommissie niet deugde, werd 
ongegrond verklaard. In het kader van de 2e bezwaarprocedure constateerde de 
Commissie B&B dat de dubbele negatieve bijstelling ongedaan was gemaakt 
en dat de twijfels over de innovativiteit van het voorstel alsnog afdoende waren 
beargumenteerd. Aldus kwam de Commissie B&B in de 2e bezwaarronde tot een 
ongegrond verklaring. Wel merkte de Commissie B&B met betrekking tot het 
inhoudelijke oordeel van het voorstel nog het volgende op: 

 ‘De Commissie heeft vastgesteld dat het referentiekader en de daarbij behorende zienswijze 
van de betrokken NWO-beoordelaars respectievelijk verzoeker dermate uiteenlopen 
dat dit welhaast tot wederzijds onbegrip moet leiden respectievelijk tot discussies die 
weinig toevoegen. Zo ligt de theoretische bijdrage van zijn onderzoek volgens verzoeker 
in het verkrijgen van inzicht in (professionele) revisieprocessen door middel van het in 
de aanvraag vermelde revisiemodel. De VIDI-commissie meende echter dat pas van 
een theoretische bijdrage sprake zou zijn wanneer duidelijk werd hoe op basis van het 
voorgestelde praktijkonderzoek (waarin het revisiemodel een rol speelt) gekomen zou 
worden tot richtlijnen om het revisieproces aan te sturen. Hierbij had de VIDI/commissie 

40 1e) De zaak 2001/031 juncto 2002/018; 2e) de zaak 2003/018 (tweemaal afgehandeld onder het-
zelfde dossiernummer); 3e) de zaak 2004/058 juncto 2005/06. Zie ook de subparagrafen 3.4.2, 2e  
alinea, en 13.2b.
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betrokken dat verzoeker tijdens het interview ontkennend antwoordde op de vraag of de 
aanvraag zou bijdragen aan de theorievorming over wat een tekst begrijpelijk maakt. 
Zoals reeds aangegeven, is in het kader van de NWO-beoordelingsprocedures, zolang 
de proceduregang de zorgvuldigheidstoets kan doorstaan, het oordeel van een NWO-
beoordelingscommissie respectievelijk het betrokken gebiedsbestuur doorslaggevend…’. 

Daarmee laat deze zaak duidelijk het onlogische in de hierboven gegeven stan-
daard motivering zien, door enerzijds te stellen dat de expertise van de referenten 
afkomstig is, en anderzijds aan te geven dat de beoordelingscommissie zelf mag 
bepalen in hoeverre zij het expertiseoordeel respecteert dan wel passeert. De 
afstand van de beoordelaars tot het vakgebied in kwestie doet er daarbij blijkbaar 
niet toe. Ik kan hier niets anders in zien dan dat de Commissie B&B een draai van 
180 graden heeft gemaakt ten opzichte van haar standpunt gegeven in de zojuist 
besproken zaak 2002/012 (waarin drie van de negen selectiecriteria gebruikt 
waren voor nadere prioritering). De relatie tussen het referenten/expertiseoordeel 
en het commissieoordeel zou mijns inziens veel aan duidelijkheid winnen wan-
neer de beoordelingscommissie zich zou onthouden van het uitspreken van elk 
expertise-oordeel. Op het ook al onder 9.7.2 gesignaleerde spanningsveld tussen 
inhoudelijke expertise en het commissieoordeel en de daarmee samenhangende 
onduidelijkheid in de procedure zal worden teruggekomen in de slotbeschou-
wing.

9.7.4 Spelregels geschonden

In rechterlijke uitspraken over NWO-subsidieprocedures is vaak als sluitstuk van 
de rechterlijke overwegingen de volgende standaard tekst te vinden: ‘Ook is de 
Afdeling niet gebleken dat de subsidieaanvraag van appellant niet in overeenstemming 
met die procedure is behandeld dan wel dat bij de beoordeling van de subsidieaanvraag 
van appellant anderszins onzorgvuldig zou zijn gehandeld41’. Het gaat hier om een 
ambtshalve uitgevoerde rechtmatigheidtoets42, die plaatsvindt ex artikel 8:69, lid 
2, Awb43. Feitelijk onderscheidt de Afdeling hierbij tussen schending van de toe-
passelijke concrete spelregels en de schending van meer abstracte rechtsnormen 
als die de ABBB44 geven. Die concrete spelregels zijn – in hiërarchische volgorde – 

41 ABRvS 19 mei 2004, nr. 200305743; ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394; RB. Utrecht 22 augustus 
2005, nr. SBR03/3130 BESLU R54 I G34; RB. Rotterdam 21 maart 2005, nr. BELEI 04/2383-BRO; RB. 
’s-Hertogenbosch 09 maart 2006, nr. AWB 05/392.

42 Tak, 2005, p. 509-512.
43 Zie ook het Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 131.
44 ABBB=Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Zie Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 286-338, 

De Haan, Drupsteen & Fernhout, 2001, p. 100-161, Tak, 2005, p. 532-562.
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terug te vinden in de wet, de Regeling Subsidieverlening NWO, en de NWO-
brochures en/of -call for proposals en zullen achtereenvolgens ter sprake komen 
in de paragrafen 9.7.4a t/m c. De ABBB, en met name schendingen daarvan, 
komen vooral aan de orde in het kader van een bezwaar uit de restcategorie (overig 
onzorgvuldig) ingediend in administratief beroep. De ABBS zijn deels ook vastge-
legd in concrete regels. Een voorbeeld hiervan geeft het non-discriminatieverbod 
(het verbod onderscheid te maken op grond van irrelevante groepskenmerken), 
dat in artikel 1 van de Grondwet is verankerd en dat een specifiek aspect van 
het gelijkheidsbeginsel betreft. Volgens Konijnenbelt & Van Male wil het feit dat 
een beginsel is gecodificeerd, nog niet zeggen dat aan het beginsel in zijn onge-
schreven variant geen betekenis meer toekomt. Voorbeelden hiervan heb ik in 
het onderzoeksmateriaal echter niet aangetroffen. Konijnenbelt & Van Male stel-
len voorts dat het gelijkheidsbeginsel tezamen met het rechtszekerheidsbeginsel 
tot de meest fundamentele rechtsbeginselen45 behoort. De onderzoeksresultaten 
wijzen uit dat van de ABBB op het gelijkheidsbeginsel nog het meest veelvuldig 
een beroep wordt gedaan in het kader van een NWO-bezwaar-/beroepsprocedure. 
Van dit type bezwaren laat paragraaf 9.7.4d voorbeelden zien.

De afsluitende standaardoverweging die de Commissie B&B in het kader van 
haar toetsing gebruikt, wanneer zij adviseert om het bestreden besluit in stand te 
laten, met ongegrond verklaring van het bezwaar-/beroepschrift luidt: ‘Ook overi-
gens heeft de Commissie geen feiten of omstandigheden aangetroffen die erop wijzen dat 
de procedure met betrekking tot verzoekers voorstel onzorgvuldig is verlopen’. Bij ver-
gelijking van de standaardoverweging in rechterlijke uitspraken en het advies van 
de Commissie B&B valt op dat de toetsingsgrond van de Commissie ruimer is dan 
die van de rechter. De Commissie B&B heeft ten aanzien van bezwaarschriften 
krachtens artikel 7:11, en ten aanzien van beroepschriften krachtens artikel 7:25 
Awb (hier met een zekere terughoudendheid voor wat betreft het in eerste instan-
tie gevoerde beleid) tot taak – anders dan de rechter zich momenteel46 tot taak stelt 
– ook de juistheid van de feiten en omstandigheden van het geval te toetsen47.

Zolang NWO zich aan de onder a t/m d genoemde regels en beginselen houdt 
met inachtneming van de onderlinge hiërarchie48, heeft zij verder beleidsvrijheid 
om haar beoordelingsprocedures naar eigen goeddunken in te richten49. Een 
voorbeeld waarin NWO gebruik maakt van deze aan haar gegeven beleidsvrijheid 

45 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 275 en 323-324.
46 Zie evenwel het Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 28 en 31-32; zie ook Widdershoven 2007, p. 

131-133.
47 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 534-536; Schreuder-Vlasblom 2006, p. 141-145; Damen e.a. 2006, 

p. 177-181 en 190-191.
48 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 267-272.
49 Zie ABRvS, 19.05.2004, reg.nr. 200305743/1.
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is het uitnodigen van aanvragers tot opgave van enige referenten. Ten aanzien 
van een bezwaar dat van die opgave ongemotiveerd geen gebruik was gemaakt, 
overweegt de Commissie B&B: 

 ‘dat het buiten gebruik laten van die opgave respectievelijk het niet inschakelen van de 
opgegeven referenten geen motivering behoeft, nu de voorgeschreven procedure op dit 
punt geen verplichtingen oplegt aan verweerder. Wel meent de Commissie B&B dat in de 
voorlichting behoort te worden verduidelijkt dat het feit dat naar referenten wordt gevraagd 
niet betekent dat de opgegeven referenten zullen worden ingeschakeld bij de behandeling 
van de aanvraag van degene die de referenten heeft opgegeven. Voorts is de Commissie 
van oordeel dat, wanneer een bestuursorgaan expliciet om een dergelijke opgave vraagt, 
de zorgvuldigheid gebiedt dat dit orgaan desgevraagd duidelijk kan aantonen waarom 
de opgegeven referenten feitelijk niet zijn ingeschakeld. In dat opzicht acht zij het enkele 
excuus van de zijde verweerder dat alle pogingen om de opgegeven referenten te benaderen 
gezien de tijdsdruk op niets zijn uitgelopen, aan de magere kant50’. 

Gebruikmaking van verkregen bevoegdheden schept nu eenmaal verplichtingen, 
blijkt ook hier. Op de nodige informatieverstrekking kom ik in de slotbeschou-
wing terug.

9.7.4a Schending van wettelijke regels
De hoofdregels uit de Awb waaraan NWO-subsidiebesluiten moeten voldoen, 
zijn, afgezien van een verbod van vooringenomenheid of belangenverstrengeling 
(art. 2:4 Awb), een zorgvuldige voorbereiding van het besluit (art. 3:2 Awb), een 
deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb), en toepassing van het beginsel van hoor 
en wederhoor (art. 4:7 Awb). Bezwaren over schending van artikel 3:2 (ook wel het 
formele zorgvuldigheidscriterium genoemd) vallen, afhankelijk van de formule-
ring van het bezwaar, onder deze subparagraaf 9.7.4a (schending van wettelijke 
regels) dan wel onder 9.7.11 (overig onzorgvuldig). Bezwaren over schending van 
de motiveringsplicht en de hoorplicht worden afzonderlijk aan de orde gesteld, 
respectievelijk in de subparagrafen 9.7.6, en 9.7.5a. Dat beweerde schendingen 
van deze hoofdregels uit de Awb grotendeels afzonderlijk zijn geclassificeerd, 
wijst erop dat afgewezen aanvragers zich vaak op deze hoofdregels beroepen.

Artikel 3:2 Awb en de bewijslastverdeling
Binnen het bestuursrecht geldt een vrije bewijslastverdeling die erop neerkomt dat, 
zodra vast staat dat het bestuursorgaan heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht ex 
artikel 3:2 Awb, het aan de bezwaarde burger is om de onjuistheid van de door het 

50 Zaak 2000/029.
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bestuursorgaan vergaarde gegevens aannemelijk te maken. Deze feitengaring ziet 
volgens Schreuder-Vlasboom niet op het voldoen door de aanvrager aan de inhou-
delijke voorwaarden voor recht op een subsidietoekenning51, terwijl volgens Damen 
e.a. de afbakening tussen de informatieplicht van de burger ex artikel 4:2 Awb en 
de onderzoeksplicht van het bestuursorgaan ex artikel 3:2 Awb vaag is52. Tak53 stelt 
in dit verband dat het bestuursprocesrecht het enige deelgebied van het recht is dat 
het zonder bewijslast meent te kunnen stellen. Volgens hem wordt de bewijslast 
zogenaamd verdeeld naar redelijkheid en billijkheid. ‘Zogenaamd’, want, zo stelt 
Tak, feitelijk wordt ervan uitgegaan dat het bestuursorgaan zich aan de regels heeft 
gehouden, met andere woorden, de bewijslast berust vooral op de burger.

In haar proefschrift ‘De bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvul-
digheid en bewijsvoering bij beschikkingen’54 schept Y.E. Schuurmans op dit 
punt meer duidelijkheid door te laten zien hoe met deze bewijslastverdeling in 
de praktijk – zowel door bestuursorganen als door de bestuursrechter – wordt 
omgegaan, in het licht van de artikelen 3:2 en 4:2, tweede lid, van de Awb. Een 
aantal van haar voornaamste conclusies heb ik reeds gegeven in subparagraaf 
3.3.7b (De bewijslastverdeling in het kader van de juridische voorprocedure). In 
die subparagraaf heb ik nog niet vermeld dat Schuurmans op grond van die con-
clusies stelt dat de regel van 150 WvBRv55 niet zonder meer van toepassing is in 
het bestuursprocesrecht.

Kijkt men naar de NWO-bezwaar-/beroepsprocedures, dan geldt desondanks 
ten aanzien van alle ingebrachte bezwaren in beginsel de regel ‘Wie stelt, moet 
bewijzen’, zij het dat ook hier wat kanttekeningen op hun plaats zijn. De Com-
missie B&B is zich er namelijk van bewust dat het leveren van volledig bewijs 
voor een bezwaarde normaliter niet doenlijk is, mede in aanmerking genomen 
dat noch de oordelen ten aanzien van de overige voorstellen noch die voorstellen 
zelf worden vrijgegeven. Daarom neemt de Commissie er in de praktijk genoe-
gen mee dat de bezwaarde de gegrondheid van zijn bezwaar – naar het oordeel 
van de Commissie – afdoende aannemelijk maakt. Deze zogenaamde adstruc-
tieplicht56 verschaft de feitelijke basis van de plicht van een bezwaarde om zijn 
bezwaar-/beroepschrift te motiveren. Vervolgens is het dan aan verweerder om te 
bewijzen dat de bezwaarde door de mogelijke gevolgen van het tekort waartegen 

51 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 174-183.
52 Damen e.a. 2006, p. 226-239.
53 Tak, 2005, p. 575-581.
54 Schuurmans 2006 (dissertatie VU).
55 Artikel 150 WvBRv luidt: “De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten 

of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de 
eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”. 

56 Tak, 2005, p. 501.
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het bezwaar zich richt niet benadeeld is ten opzichte van de overige aanvragers 
binnen dezelfde subsidieronde57. Daarbij heeft Tak een punt, waar hij stelt dat 
de bewijslast ten aanzien van het/de ingebrachte bezwa(a)r(en) grotendeels op 
de bezwaarde rust. Wanneer hij echter stelt dat er vanuit gegaan wordt dat het 
betrokken bestuursorgaan zich aan de regels heeft gehouden, zegt hij er niet bij 
dat dit bestuursorgaan een mijns inziens niet geringe informatieplicht heeft – het 
aanleveren van een volledig en consistent dossier –, en dat die informatieplicht 
feitelijk het aandeel van de bewijslast is die op het overheidsorgaan rust. Hier 
meen ik een punt te hebben. Er zijn tussen het onderzoeksmateriaal verschillende 
voorbeelden te vinden van zaken waarin de Commissie B&B tot een gegrond ver-
klaring kwam vanwege het feit dat zij het aangeleverde bezwaar-/beroepsdossier 
onvoldoende consistent achtte.58 Ook vergeten bezwaarden maar al te vaak dat zij 
er nog niet zijn, wanneer zij hun bezwaren dusdanig weten te onderbouwen dat 
deze gegrond worden verklaard. Daarnaast zullen zij ook de afwijzingsargumen-
ten van het bestuursorgaan afdoende moeten ontzenuwen. Doet een bezwaarde 
dat niet, dan mag hij verwachten dat het bestuursorgaan dezelfde argumenten 
bij een gegrond verklaring van het bezwaar-/beroepschrift – desnoods in andere 
bewoordingen en uitgebreider – opnieuw zal gebruiken om de gevraagde subsidie 
wederom te weigeren. In dit verband kan alvast worden gemeld dat de onder-
zoeksbevindingen uitwijzen dat grofweg een derde van de bezwaar-/beroepsza-
ken die betrekking hebben op een primair besluit aangaande een volledige beoor-
delingsprocedure gegrond wordt verklaard59, en grofweg (slechts) een derde van 
die gegrond verklaarde zaken ‘alsnog subsidie’60 ontvangt.

Ter illustratie hoe een en ander in de praktijk werkt, beschrijf ik hieronder 
twee zaken (AW-I en AW-II) betreffende het ZonMW-programma Academische 
Werkplaatsen Publieke Gezondheid op hoofdlijnen. De Commissie B&B behan-
delde beide zaken in een verschillende samenstelling (hierna: Commissie B&B-I 
en Commissie B&B-II). In zaak AW-I kwam Commissie B&B-I tot een gegrond 
verklaring op basis van vergelijkbare feiten en omstandigheden waaronder Com-
missie B&B-II in zaak AW-II tot een ongegrond verklaring kwam.

Het ZonMW-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid 
2005-2008 beoogt de samenhang tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid 
te versterken door samenwerking van één of meer GGD’s met een universiteit in 
een zogenaamde ‘Academische Werkplaats’. Randvoorwaarde voor subsidiëring 
van een Academische Werkplaats is dat sprake is van een gelijkwaardige relatie 

57 Zie Samsoms Algemene wet bestuursrecht III, G.P. Kleijn, artikel 6:22 Awb.
58 Zie bijvoorbeeld de zaken 2001/012, 013 en 014, onder 9.7.4d, voorbeeld 6.
59 Zie Tabel 9.7.
60 Zie Tabel 9.9.
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en een tweerichtingsverkeer tussen GGD’s en universiteit. Het onderzoek binnen 
een Academische Werkplaats dient voort te komen uit maatschappelijk relevante 
probleemstellingen. Met andere woorden, de te genereren kennis en te ontwik-
kelen producten en diensten dienen aantoonbaar gebaseerd te zijn op relevante 
vragen die binnen de GGD’s leven en aan te sluiten op hun behoeften. In de sub-
sidieaanvraag diende de geplande organisatiestructuur van de Werkplaats en de 
tussen de universiteit en de GGD gemaakte afspraken (hierna: de infrastructuur) 
beschreven te worden onder overlegging van een eerste serie binnen de Acade-
mische Werkplaats uit te voeren onderzoeksprojecten. De projecten dienden bij 
voorkeur één of meer van de acht in de programmabrochure vermelde speer-
punten als onderwerp te hebben. Een interview met álle aanvragende partijen, 
af te nemen door een internationaal expertise Panel, vormde onderdeel van de 
beoordelingsprocedure. Er waren in het kader van dezelfde ronde 16 aanvragen 
voor een Academische Werkplaats ingediend bij ZonMW, tezamen goed voor in 
totaal 41 onderzoeksprojecten. Om voor honorering in aanmerking te komen, 
moest de infrastructuur minimaal als goed beoordeeld zijn en tenminste één 
projectvoorstel als kwalitatief voldoende. Aanvullende criteria voor honorering 
waren de regionale spreiding van de gehonoreerde Werkplaatsen en de spreiding 
over de acht speerpunten. Zes werkplaatsen met de bijbehorende 16 onderzoeks-
projecten werden gehonoreerd. De voorstellen betreffende zaak AW-I en AW-II 
werden afgewezen. De aanvragers tekenden bezwaar aan tegen de afwijzing.

De Zaak AW-I61

De aanvraag voldeed volgens de programmacommissie niet aan de minimale 
vereisten, noch met betrekking tot de infrastructuur noch met betrekking tot de 
projecten. De volgende afwijzingsgronden zijn gegeven: 1. De betrokken univer-
siteit participeert in vijf Werkplaatsen. Van enige samenhang lijkt geen sprake, 
wat geen goede indruk maakte bij de programmacommissie. 2. De infrastruc-
tuur van de voorgestelde Werkplaats schiet tekort. Het plan van continuering 
van de werkplaats is onduidelijk. De twijfels over een gelijkwaardige participatie 
van GGD’s en universiteit zijn na lezing van het weerwoord niet weggenomen. 
De universiteit domineert. 3. De focus van de Werkplaats is te breed. De vragen 
van de GGD’s zijn in reeds geïmplementeerde interventies vertaald, waarbij ook 
andere onderzoeksmethoden van toepassing zouden zijn geweest. De bezwaar-
den brachten hier tegenin: (1) Het overall kwaliteitsoordeel van de infrastructuur 
is door alle referenten beoordeeld met de hoogst mogelijke score. De referenten 
spreken van een sterke combinatie. Geen van de voorstellen is als niet relevant 
beoordeeld voor het programma. Het spreidingsargument (één universiteit par-

61 Zaak 2006/06.
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ticipeert in vijf Werkplaatsen) snijdt geen hout, nu de participerende GGD’s op 
het platteland/niet in de Randstad opereren. Het bestreden besluit is daarmee 
ondeugdelijk gemotiveerd. Bovendien konden de de GGD’s niet op de hoogte zijn 
van eventuele andere aanvragen waarbij de universiteit was betrokken. (2) De 
spelregels zijn tijdens de rit gewijzigd door gebruik van oneigenlijke beoordelings-
criteria, te weten: reeds gebruikte interventies tellen niet. (3) Het inhoudelijke 
oordeel dat sprake is van een ongelijkwaardige participatie, klopt niet. De twijfels 
over de gelijkwaardige participatie van partijen in de Academische Werkplaats 
zijn slechts gebaseerd op een indruk. Dat vinden de GGD’s onacceptabel.

De Commissie B&B stelt eerst vast dat er maar twee relevante afwijzings-
gronden zijn: a. het ontoereikend oordeel over de infrastructuur, en b. het tekort 
aan relevantie voor de dagelijkse preventiepraktijk. Vervolgens stelt de Commis-
sie vast dat het tekort aan relevantie op geen enkele wijze is onderbouwd, nu 
noch de brochure noch het afwijzingsbesluit vermeldt dat reeds geïmplemen-
teerde interventies niet in aanmerking komen voor een project. Daarmee vervalt 
afwijzingsgrond b. Voor wat betreft afwijzingsgrond a stelt de Commissie met de 
vijf referenten vast dat bezwaarde heeft voldaan aan alle in de brochure gestelde 
criteria betreffende de infrastructuur. Bovendien is de Commissie van mening 
dat uit het enkele feit dat de universiteit de presentatie tijdens het interview heeft 
verzorgd, niet kan worden afgeleid dat de betrokken GGD’s niet-gelijkwaardig 
zouden participeren in het voorgestelde samenwerkingsverband. De Commissie 
oordeelt dat het afwijzingsbesluit daarom een deugdelijke motivering ontbeert en 
adviseert tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarmee legt de Commissie 
de bewijslast ten aanzien van de door ZonMW beweerde tekorten op de punten 
van relevantie en infrastructuur bij ZonMW.

Het ZonMW-bestuur is op grond van het commissieadvies van mening dat 
een heroverweging van het bestreden besluit op zijn plaats is. Vervolgens besluit 
het ZonMW-bestuur de consequenties van het genomen besluit in stand te laten 
en geeft zijn heroverweging als onderbouwing mee:
– Zowel referent x62 als het internationale Panel heeft uit de aanvraag de indruk 

gekregen dat de universiteit domineert. Die indruk is bij het Panel versterkt 
door de reactie op vragen van het Panel.

– Referent x heeft ook zijn/haar bedenkingen over de continuatie van de Werk-
plaats na afloop van de subsidieperiode, nu er geen garanties of een strategie 
voor continuatie zijn.

62 Referent x: ‘It is fair to say that it is less clear what the public health organizations bring and it may 
be a bit academically dominated’; ‘They do appear to benefit the academics more than the public 
health people.’; ‘The main concern is continuation after the proposed period of funding.’
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– Noch de beoordelingscommissie, voortbouwend op het commentaar van de 
referenten z63 en x64, noch het Panel zijn ervan overtuigd dat de te ontwikkelen 
diensten en producten aantoonbaar gebaseerd zijn op relevante behoeften van 
de GGD’s omdat: a. het reeds geïmplementeerde interventies betreft, en b. de 
betekenis van de projectresultaten voor de dagelijkse preventiepraktijk van de 
GGD’s in geen van de projectvoorstellen is uitgewerkt en daarmee onduidelijk 
blijft.

– Er waren nog andere aanvragen die op het speerpunt ‘gezondheidsbevorde-
ring’ een voorstel voor een Werkplaats hadden ingediend. De kwaliteit van de 
infrastructuur van deze aanvragen scoorde hoger dan onderhavige aanvraag. 
Daarnaast scoorde een aanvraag met als speerpunt ‘jeugdgezondheidszorg” 
hoger op relevantie. De reden hiervoor was dat het speerpunt ‘gezondheidsbe-
vordering’ bij de overige subsidiabel geachte Werkplaatsen al voldoende gedekt 
was. Tegen de achtergrond van de gewenste spreiding van de Werkplaatsen 
over de in de programmatekst vermelde speerpunten acht de programmacom-
missie onderhavige subsidieaanvraag niet relevant.

De eerste afwijzingsgrond blijft gebaseerd op ‘indrukken’. De door de Com-
missie B&B gevraagde steekhoudende onderbouwing blijft – mijns inziens 
ten onrechte – ook in tweede instantie achterwege. Ten aanzien van de tweede 
afwijzingsgrond heeft bezwaarde in zijn bezwaarschrift gesteld dat hij in zijn 
weerwoord alle referentencommentaren afdoende had beantwoord respectievelijk 
weerlegd. Hierop is tijdens de zitting niet meer teruggekomen door het bestuurs-
orgaan. Mijns inziens kan dit argument dan niet zonder meer opnieuw dienen. 
Omdat een aanvrager geen inzage krijgt in de dossiers van de overige aanvra-
gen, behoeft bezwaarde de laatste afwijzingsgrond evenmin te begrijpen65. Om 
overtuigd te worden van zijn ongelijk, moest bezwaarde het dus vooral hebben 
van de derde afwijzingsgrond. Het feit dat in het verleden al – zonder impuls 
vanuit de centrale overheid – interventies hadden plaatsgevonden, wijst mijns 
inziens op het bestaan bij de GGD’s van een zekere behoefte aan respectieve-
lijk belang bij (gestructureerde) samenwerking met een universiteit. Daarnaast 
geeft het bestaan van het programma op zich zelf al aan dat de relevantie van 
die samenwerking wordt onderkend. Ik vraag me af in hoeverre de aanvragers 
dan hadden moeten begrijpen dat zij de concrete belangen van de GGD’s bij de 
nog niet gerealiseerde resultaten van de ingebrachte projectvoorstellen hadden 

63 Referent z: ‘It is not clear why this intervention is likely to success when other, similar programs in 
other countries have failed. More detail is needed.’

64 Referent x: ‘The academic quality is high and the structures proposed are strong. They do appear 
to benefit the academics more than the public health people.’

65 Dit is ook het standpunt van de Commissie B&B, zie onder 8.7.4c, voorbeeld 1 (zaak 2005/059).
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moeten expliciteren. Hierbij mag niet vergeten worden dat de implicaties van 
resultaten van gezondheidsonderzoek lang niet altijd onmiddellijk worden onder-
kend door de gezondheidswerkers in het veld. Bovendien lijkt het er hier op dat 
de aanvragers worden afgestrafd voor het feit dat aan de referenten niet de juiste 
vragen zijn gesteld met betrekking tot de relevantie van de samenwerking in het 
licht van de voorgestelde onderzoeksprojecten. De referenten hadden, wanneer 
hen daarnaar gevraagd was, kunnen aangeven in hoeverre de onderzoeksresul-
taten per project op de korte en langere termijn volgens hen van invloed zouden 
kunnen zijn voor de praktijk van de gezondheidszorg. De motivering van het 
nieuwe ZonMW-besluit vind ik dan ook niet bevredigend. Daarnaast blijkt uit 
deze zaak weer eens dat de opstelling van het aan de referenten toe te zenden 
vragenformulier/format bijzonder nauw luistert. Op dit laatste punt zal worden 
teruggekomen in de slotbeschouwing.

De Zaak AW-II66 (de herkansingszaak)
In deze zaak is het gegeven aan de orde dat vier groepen van afgewezen aan-
vragers binnen de ronde in de gelegenheid werden gesteld om hun aanvraag te 
herschrijven. Van deze vier groepen zijn er gezien het resterende budget in het 
kader van de (tot deze vier groepen beperkte) herkansing nog drie gehonoreerd. 
De enige groep bij deze herkansing die achter het net viste, zijn de aanvragers van 
‘zaak AW-II’. Zij tekenden bezwaar aan en daarmee was zaak AW-II een feit. Ook 
hier werd de dominantie van de universitaire partij te groot geoordeeld. Het is de 
enige afwijzingsgrond in deze zaak. Op alle andere punten scoort de aanvraag 
evident voldoende. ZonMW overweegt in het afwijzingsbesluit betreffende de 
herkansingsronde het volgende. 

 ‘In de herschreven tekst wordt niet ingegaan op de aanwijzing van de programmacommissie 
om de onderlinge verhoudingen tussen GGD’s en universiteit uit te werken, en de 
wijze waarop deze verhoudingen worden vormgegeven en beheerst. Evenmin heeft de 
programmacommissie uit de herschreven aanvraag kunnen opmaken dat het onderzoek 
en de kennisbehoefte is gebaseerd op de GGD praktijken dat daarmee de participatie van 
de GGD’s is vergroot.’

De bezwaarden wisten hier noch in hun bezwaarschrift noch tijdens de zitting 
iets tegenin te brengen. Daarmee verklaarde de Commissie B&B het bezwaar bij 
gebrek aan onderbouwing ongegrond.

66 Zaak 2004/024.
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Wanneer men de twee zaken AW-I en AW-II naast elkaar legt, valt het volgende 
op:
1. De conclusie dat AW-I op de definitieve prioriteringsronde van alle zestien 

ingediende aanvragen lager stond gepositioneerd dan de herkansingszaak, 
lijkt gelegitimeerd. Desondanks werd zaak AW-I door de Commissie B&B 
gegrond verklaard en de herkansingszaak ongegrond.

2. De herkansingszaak kent één afwijzingsgrond tegen AW-I twee. Toch ontloopt 
de inhoudelijke onderbouwing van de afwijzing door ZonMW in beide zaken 
elkaar niet zoveel. Immers, ook in de herkansingszaak voert ZonMW aan – al 
zou hier de relevantie toereikend zijn – dat niet duidelijk is dat de GGD prak-
tijken hun voordeel kunnen doen met het projectonderzoek.

3. In AW-I stelt de Commissie met de vijf referenten vast dat de aanvragers vol-
daan hebben aan alle in de brochure gestelde criteria betreffende de infrastruc-
tuur. Daarmee hebben de bezwaarden in deze zaak volgens de Commissie aan 
hun adstructieplicht voldaan. De bewijslast dat de aanvragers desondanks niet 
subsidie-waardig zijn, legt de Commissie vervolgens bij ZonMW. Het ZonMW-
bestuur deelt dan eerst in een brief aan de betrokken bezwaarden mee het 
advies van de Commissie B&B te volgen, maar nog enige tijd nodig te hebben 
om het te nemen besluit op bezwaar voor te bereiden. Wanneer dat besluit ver-
volgens afkomt, blijkt het ZonMW-bestuur echter – vrijwel zonder het inbren-
gen van nieuwe argumenten – te volharden in haar standpunt. Daarmee vol-
doet het ZonMW-bestuur feitelijk niet aan de haar opgelegde bewijslast. In de 
herkansingszaak werd de bewijslast dat géén sprake was van dominantie van 
de universitaire partij bij de aanvragers gelegd. Feitelijk ging het hier niet om 
het voldoen door de aanvragers aan hun adstructieplicht, maar om het moeten 
ontzenuwen van een waardeoordeel, waarvan de aanvragers niet echt begre-
pen waar dit op gebaseerd was. De aanvragers zagen daar geen kans toe.

Damen e.a.67 stellen dat de positie van het bestuursorgaan rianter is dan die 
van een burger in een tussen hen bestaand administratief geschil, omdat het 
bestuursorgaan na vernietiging van het bestreden besluit opnieuw mag begin-
nen met het vergaren en opstellen van bewijs, terwijl de burger gewoon verloren 
heeft, wanneer zijn beroep ongegrond wordt verklaard wegens gebrek aan bewijs. 
Het beeld dat Damen e.a. daarmee schilderen, komt mij nog te optimistisch 
voor. Wanneer het bestuursorgaan er slechts op uit is haar wil op te leggen, doet 
een andere verdeling van de bewijslast er weinig meer toe, zoals de twee hier 
besproken zaken laten zien. Wanneer een burger dat ziet gebeuren, geeft deze het 
doorgaans op en berust in zijn lot.

67 Zie ook Damen e.a. 2006, p. 226.
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Eén van de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek ‘Feitenvaststelling 
in beroep’,68 uitgevoerd in het kader van de derde evaluatie van de Awb, is om de 
bestuursrechter actiever onderzoek te laten doen naar de feiten. De Commissie 
Ilsink, belast met het schrijven van het 3e evaluatierapport Awb mede op basis 
van het uitgevoerde onderzoek, wijst er echter op dat de vraag hoe zinvol het is 
voor de rechter om partijen actief om aanvulling van het bewijs te vragen, van 
een reeks factoren afhangt69, waaronder de mate van beoordelingsvrijheid van 
het bestuursorgaan en de aard van het besluit. De Commissie Ilsink stelt in dit 
verband expliciet dat 

 ‘bij subsidies die worden verdeeld door onderlinge vergelijking en prioritering van de 
aanvragen, de eerlijkheid van de vergelijking meebrengt dat na de uiterste aanvraagdatum 
in beginsel geen nieuw bewijs meer kan worden ingebracht, ook niet bij of door de 
rechter’. 

De Commissie Ilsink meent wel dat het betrokken bestuursorgaan belangheb-
benden in subsidiezaken zoveel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium 
moet voorlichten over hun verplichtingen op het gebied van de verzameling en 
vaststelling van de voor het besluit relevante feiten. Dit geldt volgens de Commis-
sie Ilsink zowel voor de fase van de primaire besluitvorming als voor de bezwaar-/
beroepsfase70. Ook wordt bestuursorganen aanbevolen om een vast ‘bewijsbeleid’ 
te ontwikkelen.

Allereerst zou ik ten aanzien van de hierboven bedoelde aanbevelingen willen 
opmerken dat het bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen gaat om waar-
deoordelen die de doorslag geven omdat zij afkomstig zijn van de beoordelings-
commissie. Zo luiden de spelregels. De enige manier voor een aanvrager om die 
waardeoordelen van tafel te krijgen, is aantonen dat deze waardeoordelen niet op 
zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Dit is een bijna onmogelijke opgave, 
die mijns inziens veel meer de uitkomst van de NWO-procedures bepaalt dan 
de (juiste) vaststelling van de feiten. Verder vraag ik me af waarom het ‘piep-
systeem’ en de aanname van ‘de assertieve burger’ nog wel toereiken waar het 
de volledigheid van de heroverweging71 betreft, en niet meer ten aanzien van de 
feitenvaststelling. Ook verwordt de bestuurlijke voorprocedure, die is geïntrodu-
ceerd vanuit de intentie burgers de kans te bieden om ‘onder een kopje thee nog 

68 Rapport Commissie Ilsink met bevindingen van dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksgroep 
RUG en UL onder leiding van L.J.A. Damen en T. Barkhuysen, p. 24-25.

69 Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 26-30.
70 Y. Schuurmans, diss. VU 2006, p. 493.
71 Damen e.a. 2006, p. 181.
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eens met het bestuur van gedachten te wisselen over wat hen gescheiden hield’72, 
zo nog verder verwordt tot een woud aan formele vereisten, waaraan voldaan moet 
worden om zonder kleerscheuren de volgende instantie te halen. Ten slotte is mij 
een raadsel, wat de Commissie Ilsink zich in concreto voorstelt bij haar aanbe-
velingen met betrekking tot de bewijsregeling in subsidiezaken. De regel ‘wie 
stelt, moet bewijzen’ – waarbij ‘bewijzen’ staat voor ‘aannemelijk maken’ – lijkt 
mij zowel duidelijk als bruikbaar in subsidiezaken73. Waar het – zoals de twee 
voorbeeldzaken laten zien – mijns inziens werkelijk om gaat, is dat een bestuurs-
orgaan geen loopje neemt met het advies van een Commissie B&B respectievelijk 
de overwegingen in een rechterlijke uitspraak, zodra het bestuurorgaan dit advies 
heeft overgenomen respectievelijk aan een terugverwijzing in een rechterlijke 
uitspraak uitvoering moet geven. Om die reden is Oldenziel74 voorstander van de 
bestuurlijke lus die de rechter in staat moet stellen tot finale geschillenbeslechting 
te komen, zodat burger en bestuur met de rechterlijke uitspraak weten waaraan 
zij toe zijn en geschillen niet door formele afdoening voortslepen. Ik zie echter 
niet hoe een rechter het prioriteringsoordeel van een deskundigencommissie kan 
overdoen. Effectiever lijkt het me om: a. het bewijsrisico te verschuiven naar het 
bestuursorgaan indien deze door een hoorcommissie in bezwaar of beroep de 
bewijslast krijgt opgelegd; b. in geval een bestreden besluit door de rechter wordt 
vernietigd, het bestuursorgaan te verplichten om het nieuwe besluit inclusief de 
daarbij behorende overwegingen op een daarvoor speciaal opengestelde website 
of bijvoorbeeld overheid.nl te publiceren. Daarmee wordt in elk geval voor de 
buitenwereld transparanter hoe bestuursorganen met rechterlijke uitspraken 
omgaan.

Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb
In de onderzoeksperiode is herhaaldelijk een beroep op andere bepalingen uit 
de Awb gedaan, zij het minder frequent. Als voorbeeld kan genoemd worden een 
beroep op artikel 7:4, lid 2, van de Awb in een geval waarin de verslagen van 
het gebiedsbestuur niet waren aangeleverd ten behoeve van het beroepdossier. 
De Commissie bevestigde dat deze verslagen onder de in laatstgenoemd artikel 
bedoelde documentatie vallen75. Een ander voorbeeld is een beroep op artikel 
125bis van de Ambtenarenwet juncto artikel 2:5 van de Awb76. Het gaat hier om 
een geheimhoudingsplicht van degenen die bij de uitvoering van de taak van 

72 Van der Vlies, ‘Bezwaarprocedure. Staat en recht’, Stcrt. 2004, nr. 59.
73 Zie ook Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 68.
74 H.A. Oldenziel 2005, 3, p. 85-94.
75 Zaak 2002/011.
76 Zie onder paragraaf 9.7.4d, voorbeeld 6 met de zaken 2001/013, 014 en 015.
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een bestuursorgaan zijn betrokken met betrekking tot informatie waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter konden kennen of redelijkerwijs moesten vermoeden.

Een artikel waarop in 2006 – zij het niet expliciet – tot twee maal toe77 een beroep 
werd gedaan, is artikel 4:84 Awb. Dit artikel bepaalt dat beleid a. zorgvuldig tot 
stand moet zijn gekomen, en b. bijzondere omstandigheden een uitzondering op 
het beleid kunnen rechtvaardigen.

In de ene zaak ging het erom of voldaan was aan het gestelde onder a. Het 
betreft een bezwaar tegen de hoogte van een toegekende Rubicon-beurs. Deze 
beurs biedt jonge onderzoekers de gelegenheid om buitenland ervaring op te 
doen en draagt bij in de volgende kosten: onderzoekskosten (forfaitair bedrag 
van € 230/maand), reiskosten (beperkt tot een vast aantal reistickets per jaar), en 
kosten van levensonderhoud incl. huisvesting (vastgesteld aan de hand van een 
landenlijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangele-
genheden). Bezwaarde stelde dat de kosten van levensonderhoud ten onrechte 
waren afgeleid van een ministeriële lijst voor ambtenaren op dienstreis, d.w.z. 
van een lijst die uitgaat van hotelprijzen in plaats van de huurprijzen voor tijdelijk 
verblijf. Daarmee vond bezwaarde dat het beleid op onzorgvuldige wijze tot stand 
was gekomen. Ter adstructie legde hij enige alternatieve lijsten over. Daarnaast 
vond bezwaarde dat, nu de tevoren gegeven voorbeelden van onkostenvergoeding 
wél de standplaats New York betroffen, maar niet Genève/Zwitserland, hij gezien 
de zijns inziens vergelijkbare kosten van levensonderhoud betreffende beide 
plaatsen, uit had mogen gaan van eenzelfde onkostenvergoeding als voor New 
York was gegeven. Het bezwaar werd – zonder dat de ingebrachte alternatieve 
lijsten aan een nader onderzoek waren onderworpen – ongegrond verklaard. 
De Commissie B&B overwoog daarbij allereerst dat het NWO vrijstond om met 
normbedragen te werken, onafhankelijk van de concrete situaties van de onder-
zoekers. Ook wees zij erop dat het om een bijdrage ging, zodat het verzoeker niet 
was verboden om elders aanvullende middelen te verwerven. De Commissie B&B 
meende voorts dat bezwaarde die tijdens de zitting had aangegeven zijn gezin 
(vrouw met één kind) mee te nemen naar het buitenland, als alleenstaande wél 
met de beurs zou kunnen toekomen, ook al stelde bezwaarde dat dit niet zo was. 
Ten slotte vond de Commissie met betrekking tot het bezwaar van het tekort aan 
informatie vooraf – mijns inziens terecht –, dat bezwaarde over de standplaats 
Genève zelf tijdig de juiste informatie had moeten inwinnen. Wat hiervan ook 
zij, uit het advies kan worden afgeleid dat de bezwaarde deze zaak feitelijk verloor 
omdat hij zijn (mogelijke) kostenposten noch in zijn bezwaarschrift noch ter zit-

77 Zaken 2006/045 en 046.
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ting afdoende concreet wist te maken voor de Commissie78. Mijns inziens had de 
Commissie B&B hier toch wel actiever onderzoek mogen doen teneinde tot een 
juiste vaststelling van de feiten te (kunnen) komen alvorens tot de conclusie te 
komen dat het NWO-beleid op dit punt toereikte. Daarnaast vind ik het jammer 
dat de bezwaarde geen schending van de motiveringsplicht79 stelde, nu in het 
afwijzingsbesluit geen overweging was gewijd aan de vraag of het concrete geval 
(standplaats Genève; jong gezin80) een uitzondering op het beleid rechtvaardigde. 
Ten slotte vond de Commissie B&B – zij het impliciet – dat niet alleen geen sprake 
was van ‘een bijzondere omstandigheid’ als bedoeld in artikel 4:84 Awb, maar zag 
zij evenmin aanleiding om het beroep van NWO dat geen sprake was van willekeur 
als bedoeld in artikel 3:4 Awb, te verwerpen. Hierop valt weinig aan te merken, nu 
toetsing aan artikel 3:4 Awb in de (Nederlandse) jurisprudentie beperkt blijft tot 
toetsing aan het verbod van willekeur. Echter, Polak & Den Ouden wijzen erop81, 
dat een intensievere toetsing aan het evenredigheidsbeginsel zoals uitgevoerd 
door het Hof van Justitie EG een marginale toetsing geenszins in de weg behoeft 
te staan. Nu EVRM-rechten in het geding waren (recht om een gezin te stichten 
juncto recht op afdoende basisinkomsten), had het mijns inziens de Commissie 
B&B gesierd indien zij een intensievere toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 
als neergelegd in artkel 3:4, tweede lid, Awb, had uitgevoerd.

In de andere zaak werd het beleid ter voorkoming van het stapelen van sub-
sidies aan de kaak gesteld, en ging het er vooral om of het bepaalde onder b van 
toepassing was. Als voorwaarde voor indiening binnen het betrokken subsidie-
programma gold dat per professor maar één aanvraag mocht worden ingediend.82 
Bezwaarde beklaagde zich erover dat zijn instituut vanwege de kleine omvang 
geen hoogleraren had met dezelfde competentie als hij bezat waardoor hij meer 
last had van die voorwaarde dan zijn collega’s afkomstig van grote instituten. 
De Commissie B&B oordeelde echter dat het beleid zorgvuldig tot stand was 
gekomen. Ook vond de Commissie geen reden om te oordelen dat de situatie 
van bezwaarde een uitzondering op het beleid rechtvaardigde. Het onderzoeks-
programma had namelijk niet de groei van specifieke onderzoeksgroepen tot 
doel, maar het ontwikkelen van onderzoeksactiviteiten die het niveau van het 
vakgebied verder zouden brengen. De twee beschreven zaken laten zien dat tegen 

78 Zie voor de bewijslastverdeling paragraaf 8.7, inleiding, onder ‘Bewijslast’.
79 Samsoms Algemene wet bestuursrecht II, artikelsgewijs commentaar. B.J. Schueler, art.3:4, Evenre-

digheid (tweede lid).
80 Met een beroep op artikel 16 (recht om gezin te stichten) juncto artikel 25 (afdoende basisinkom-

sten) EVRM.
81 Polak & Den Ouden, Preadvies 2004, p. 95-96.
82 In subparagraaf 2.7.3 is aangegeven welke gegevens uit de NWO-programmabrochures gelden als 

een algemeen verbindend voorschrift, en welke gegevens gelden als beleidsregels.
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beleid met succes in bezwaar kan worden gekomen, voor zover dit beleid een rol 
heeft gespeeld bij de primair besluitvorming.

Ten aanzien van artikel 4:5 van de Awb heeft zich de principiële vraag voorge-
daan, of dit artikel onder alle omstandigheden voorrang heeft boven een in de 
brochure opgenomen (spel)regel. Het betreft de volgende situatie. In opdracht 
van OCW moest een bepaalde subsidieronde (hierna: de ‘Big Facilities’-ronde) 
binnen 3 maanden worden uitgevoerd. Dat is naar NWO-maatstaven een uit-
zonderlijk krappe tijdspanne voor de uitvoering van een beoordelingsprocedure 
waarbij referenten moeten worden ingeschakeld. Bovendien ging het om de toe-
wijzing van bijzonder grote subsidiebedragen. Kortom: er stonden in deze sub-
sidieronde grote belangen op het spel, zowel van de aanvragers als van NWO. In 
de programmabrochure werd het aanleveren van bepaalde informatie (waarom 
niet in het kader van het NWO programma Grote Investeringen was ingediend) 
als een randvoorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag gesteld. 
Het stappenplan van de procedure liet feitelijk geen tijdsruimte voor terugkoppe-
ling naar de aanvragers in geval de aanvraag deze informatie niet zou bevatten. 
Daarom vermeldde de brochure expliciet dat indien de gevraagde informatie niet 
zou worden aangeleverd bij de indiening, de aanvraag zonder terugkoppeling 
naar de aanvragers niet verder in behandeling zou worden genomen. Toen drie 
aanvragen om die reden niet in behandeling werden genomen, beriepen de aan-
vragers van één daarvan zich op het dwingende karakter van artikel 4:5 Awb83. De 
Commissie B&B oordeelde dat bedoelde brochureregel voorrang had op artikel 
4:5 Awb, ondanks het dwingend karakter van dit artikel. Zij overwoog dienaan-
gaande dat 

 ‘zodra de spelregels betreffende een ronde zijn vastgelegd en bekendgemaakt, verweerder 
zich aan die spelregels dient te houden en daarop ook wordt afgerekend. Voorts heeft de 
Commissie hierbij betrokken dat niet alleen álle aanvragers binnen een ronde een groot 
belang hebben bij een correcte en in dit geval: zeer snelle – uitvoering van de opgestelde 
procedures, maar ook NWO zelf84’.

Dat de Commissie B&B het hier bij het verkeerde eind heeft, volgt mijns inziens 
alleen al uit de regel dat een rechtsregel van hogere rangorde voorrang heeft boven 
een rechtsregel van lagere rangorde. Een wettelijke bepaling staat daarbij, een-
ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke 

83 Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 45.
84 Zaak 2005/055.
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organisaties buiten beschouwing latend85, bovenin de hiërarchische rangorde van 
rechtsregels. Daarom kan de regel van artikel 4:5 Awb slechts bij een andere wet 
in formele zin – een lex posterior of een lex specialis – opzij gezet worden86. De in 
een NWO-brochure gegeven procedureregels betreffende de wijze van indiening 
van aanvragen zijn weliswaar wettelijke voorschriften in materiële zin, maar 
deze in de hiërarchisch rangorde van rechtsregels van lager orde dan wettelijke 
voorschriften in formele zin. Mijns inziens kunnen deze procedureregels uit een 
NWO-brochure als materieel-rechtelijke regels gezien worden, omdat daarmee 
(mede) uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in artikel 2.4 van de Regeling 
subsidieverlening NWO87. De brochureregels gaan daardoor als het ware onder-
deel uitmaken van de Regeling subsidieverlening NWO88, die de rechter heeft 
gekenmerkt als algemeen verbindend89. Met betrekking tot de reikwijdte van arti-
kel 4:5 Awb is verder het samenvattend overzicht van de wetsgeschiedenis van dit 
artikel, dat Simon geeft90, verhelderend. Deze wetsgeschiedenis is als volgt. Het 
Advies van de Raad van State91 noemt overschrijding van indieningstermijnen die 
uitvoering van (het toenmalige ontwerp-)artikel 4.5 Awb met zich zou brengen, 
voor de bestuurlijke praktijk en uit een oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk. 
Het ‘Nader Rapport’ wijst er dan op dat met betrekking tot gebreken die na indie-
ning nog herstelbaar zijn, onderscheiden moet worden tussen pseudo-wettelijke 
en wettelijke voorschriften. De bevoegdheid om een aanvraag vereenvoudigd af 
te doen (lees: buiten behandeling te laten) heeft het bestuursorgaan zonder meer 
niet, indien het gaat om pseudo-wettelijke voorschriften. De Memorie van Toelich-
ting op het wetsontwerp92 voegt daar echter nog aan toe dat het bestuursorgaan 
bij niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift (gelijk in casu) de volledigheid van 
de gegevens dient te beoordelen in relatie tot de mogelijkheid de aanvraag te 
behandelen, waarbij de informatieplicht van de aanvrager wordt begrensd door 
artikel 4.2, tweede lid, van de Awb. Volgens dit artikel is die plicht beperkt tot het 
verstrekken van gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de beslissing 
op de aanvraag. Tak93 stelt in dit verband nog dat het primair aan de wetgever is 
om de rechtscontrole in abstracto te regelen, maar dat desondanks een uitzonde-

85 Zie de artikelen 94 en 120 van de Grondwet.
86 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 38, 267 en 288, Tak, 2002, p. 515.
87 Artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO luidt: “Bij een oproep tot het doen van subsidie-

aanvragen wordt kenbaar gemaakt op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend, de taal waarin 
deze dienen te worden gesteld en de criteria die een rol spelen bij beoordeling en besluitvorming.”

88 Tak 2005, p. 476.
89 Rb. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
90 Simon, 1995, p. 118-119.
91 Advies RvS, PG Awb I, p. 242.
92 MvT, PG Awb I, p. 239 en 243-244.
93 Tak, 2005, p. 515.
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ring gerechtvaardigd is als aan het voorschrift zelf zodanig ernstige feiten kleven 
dat dit niet als grondslag kan dienen voor het concrete besluit. In geval van de Big 
Facilities-case waren de ontbrekende gegevens irrelevant voor het kunnen beslis-
sen op de aanvraag. Zodoende kom ik tot de conclusie, dat voor NWO de weg 
tot het opvragen van nadere informatie niet eens openstond. De enige mogelijk 
die NWO mijns inziens had, was het volgen van de gewone procedure. Afgezien 
daarvan had de Commissie mijns inziens ook moeten stellen dat NWO deze met 
de wet strijdige bepaling niet in haar brochure had mogen opnemen, en dat de 
gevolgen van het feit dat NWO dat toch had gedaan, voor haar rekening waren. 
Overigens kent ook het EG-subsidierecht voorbeelden van strikte termijnen waar-
binnen een volledige aanvraag moet zijn ingediend. Hoe dit zal doorwerken in 
het Nederlands bestuursrecht, is echter nog niet helder94.

Ook buiten de Awb zijn er wettelijke regels die kunnen conflicteren met de NWO-
procedures. Een voorbeeld hiervan laat een NWO programma zien dat de opzet 
en invulling van een databank ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
beoogde te subsidiëren. Het was erg belangrijk dat die databank er daadwerkelijk 
zou komen, omdat anders de continuïteit met de in eerdere jaren verzamelde 
gegevens verloren zou gaan. Hier kan men zich afvragen of in plaats van een sub-
sidieprocedure (waarbij de subsidieontvanger een inspanningsverplichting heeft) 
niet een aanbestedingsprocedure (waarbij de opdrachtnemer een resultaatsver-
plichting heeft) gevolgd had moeten worden. Na voorselectie – zonder dat sprake 
was van een open call – bleven er maar twee onderzoeksgroepen over die tot 
indiening van een voorstel overgingen. Het voorstel van de ene onderzoeksgroep 
was wetenschappelijk uitdagender (een belangrijk kenmerk voor een NWO-
subsidievoorstel), terwijl het voorstel van de andere onderzoeksgroep qua haal-
baarheid aantrekkelijker was (noodzakelijk voor het uitvoeren van een opdracht). 
Binnen de betrokken beoordelingscommissie koos 50% van de leden voor haal-
baarheid en 50% voor wetenschappelijke kwaliteit. De beoordelingscommissie 
ging vervolgens met beide onderzoeksgroepen in gesprek in de hoop dat (op zijn 
minst) één van beide voorstellen op beide aspecten voor een meerderheid van de 
commissie acceptabel zou worden. In de daarop volgende commissievergadering 
ontbrak één lid, zijnde een voorstander van het kwalitatief beste voorstel. Dat 
had tot gevolg dat het qua haalbaarheid (nog steeds) meest aantrekkelijke voorstel 
een nipte meerderheid binnen de commissie verkreeg. Besloten werd, alvorens 
tot honorering over te gaan (tenslotte kan het beschikbare budget maar één keer 
worden uitgegeven), eerst tot afwijzing van het andere, (nog steeds) kwalitatief 
beste voorstel over te gaan in afwachting van een eventueel bezwaar. Dit bezwaar 

94 Widdershoven e.a. 2006, p. 73 en 95-96.
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kwam er ook95 en werd gegrond verklaard. De Commissie B&B oordeelde dat de 
procedure onvoldoende transparant was geworden doordat de commissie in de 
loop van de procedure met de aanvragers afzonderlijk in gesprek was gegaan. 
De padstelling werd uiteindelijk opgelost doordat beide onderzoeksgroepen ertoe 
konden worden gebracht om te gaan samenwerken. In dit verband wijs ik erop 
dat de feiten bepalen of een subsidie- dan wel een aanbestedingsprocedure96 
behoord te worden gevolgd. Voorkeuren kunnen hier geen rol spelen. Aangezien 
de leidende gedachten binnen beide voorstellen de onderzoeksvragen waren, en 
niet de opdracht – die zich bovendien moeilijk in de markt laat plaatsen – om een 
databank te vullen, vind ik het terecht dat dit onderzoek via een subsidie, en niet 
via een aanbestedingstraject, werd uitgezet.

9.7.4b Strijdigheid met de NWO subsidieregeling
De artikelen 2.4, 2.6 en 2.7 van de Regeling subsidieverlening NWO vervullen 
een sleutelrol bij de inrichting van de NWO-beoordelingsprocedures. Hierboven 
is al aangegeven dat hier sprake is van algemeen verbindende voorschriften. 
Artikel 2.4 bepaalt dat de beoordelingscriteria en de wijze van indiening in de 
programmabrochure(call for proposals) moeten worden gegeven. Die aanvul-
lende procedureregels en beoordelingscriteria zijn te vinden in paragraaf 9.7.4c 
(strijdigheid met de brochure/call). Artikel 2.6 verplicht in principe tot inschake-
ling van referenten met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit van de voorstellen, 
m.a.w. tot toepassing van het peer review systeem, en tot wederhoor van aanvra-
gers naar aanleiding van het referentenoordeel (de hoorplicht). Deze hoorplicht 
komt ter sprake onder 9.7.5a (betreffende bezwaren tegen nieuwe feiten). Artikel 
2.7 bepaalt dat het bestuursorgaan zijn subsidiebesluit neemt aan de hand van 
het advies van een beoordelings(advies)commissie. De vraag welke ruimte het 
bestuursorgaan dan nog heeft om van het advies van een beoordelingscommissie 
af te wijken, zal onder 9.7.4c (strijdigheid met programmabrochure/call)97 aan de 
orde komen. Daarbij zal betrokken worden dat elke NWO-beoordelingscommissie 
zijn bevoegdheid ontleent aan een mandaat van het voor het besluit verantwoor-
delijk bestuursorgaan.

Van genoemde artikelen heeft tijdens de onderzoeksperiode vooral artikel 2.6 
herhaaldelijk stof voor discussie opgeleverd, zoals de volgende vraagpunten en 
bijbehorende zaken laten zien:

95 Zaak 2006/024.
96 W. den Ouden, J. Jacobs, N. Verhey, 2004, p. 17-18 en p. 262.
97 Zie de voorbeelden 6a, 6b, 7a, en 7b in paragraaf 9.7.4c, en de daarbij behorende conclusies.
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Vraagpunt 1: hadden in het kader van het Stipprogramma referenten moeten 
worden ingeschakeld? Is de hoorplicht geschonden?

Het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) is een meerjarig kennis- en onder-
zoeksprogramma dat praktisch toepasbare kennis ontwikkelt om het probleemop-
lossend vermogen van steden te vergroten. STIP is een gezamenlijk programma 
van het KennisCentrum Grote Steden (KCGS), NWO en een aantal ministeries. 
Het KCGS en NWO zijn de initiatiefnemers en voeren het programma uit. Het 
KCGS treedt op als penvoerder. Slechts eenmaal zijn bezwaren ingediend in het 
kader van dit programma. De bezwaarde voerde met name aan dat het feit dat de 
beoordelingsprocedure geen inschakeling van referenten kende en evenmin een 
wederhoor, in strijd was met artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO. 
De Commissie B&B dacht daar anders over, overwegende: 

 ‘De STIP-Stuurgroep is verantwoordelijk voor het onderhavige programma en het 
bevoegde orgaan om al dan niet tot honorering van de ingediende aanvragen te besluiten. 
De STIP-stuurgroep ontleent haar bevoegdheden aan twee mandaten tezamen: een 
mandaat van het Stichtingbestuur van het KennisCentrum Grote Steden en een mandaat 
van GB-MaGW. Dat betekent dat de Regeling subsidieverlening NWO niet zonder meer 
van toepassing is op het STIP-programma. De Commissie heeft vastgesteld dat de STIP-
stuurgroep in de STIP-brochure weliswaar bepaalde regels uit die NWO-regeling heeft 
overgenomen, maar níet de regels betreffende de inschakeling van externe deskundigen 
en het gelegenheid geven tot wederhoor aan de aanvragers. In de STIP-brochure staat 
daarentegen expliciet vermeld dat sprake is van een experimentele procedure, terwijl ook 
is aangegeven dat het programma wordt ondersteund vanuit het STIP-bureau en niet 
vanuit het bureau van MaGW/NWO. Evenmin legt de Awb een hoorplicht op, nu het 
hier een financiële beschikking betreft waartegen verzoeker in beroep kon komen. In het 
licht van deze feiten mocht naar het oordeel van de Commissie van verzoeker verwacht 
worden dat hij ten tijde van de indiening van zijn aanvraag wist waaraan hij begon, 
terwijl verder het indienen van een aanvraag voor rekening komt van de aanvrager.... 
Wat verzoeker verder aanvoert, sluit niet aan op de relevante jurisprudentie van de Raad 
van State blijkens welke subsidieverlenende bestuursorganen vrijheid van handelen wordt 
gelaten waar procedureregels ontbreken98’.

Het is allereerst een vraag of de overweging van de Commissie B&B dat de hoor-
plicht niet geldt in het kader van subsidiebesluiten waarbij geen referenten zijn 
ingeschakeld, houdbaar is. Aangezien in het kader van het STIP-programma geen 
referenten behoefden te worden ingeschakeld en ook niet waren ingeschakeld, 
bestond er geen verplichting tot wederhoor op grond van artikel 2.6 van de Rege-

98 Zie zaak 2005/042.
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ling subsidieverlening NWO (afgezien van de al dan niet toepasselijkheid van 
deze regeling). Voor de vraag, of al dan niet sprake is van een hoorplicht, dient 
derhalve te worden teruggevallen op wat de Awb hierover bepaalt. Artikel 4:7 van 
de Awb stelt dat de aanvrager gehoord dient te worden, indien: a. de afwijzing zou 
steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b. die 
gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 
Tak99 wijst er in dit verband op dat artikel 4:7 e.v. Awb primair de effectieve behar-
tiging door het bestuur van het algemeen belang dient, met name de vergaring 
van bestuurlijk noodzakelijk geachte informatie. Hij voegt hieraan toe dat het arti-
kel niet zo ver strekt dat een aanvrager ook vooraf in de gelegenheid moet worden 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen als het bestuursorgaan afgaat op de 
door hem verstrekte gegevens, doch daar een andere conclusie aan verbindt. Nu 
niet gebleken is van nieuwe feiten die door de beoordelingscommissie zijn inge-
bracht, doet mijns inziens deze laatste situatie zich hier voor. Het oordeel van de 
beoordelingscommissie kan – zonder inbreng van nieuwe feiten100 – niet gezien 
worden als ‘gegevens die afwijken van de gegevens die de aanvrager ter zake heeft 
verstrekt’, maar vormt feitelijk de voorlopige conclusie die het bestuursorgaan 
aan de door de aanvrager verstrekte gegevens verbindt. Dat tot die voorlopige 
conclusie gekomen is niet alleen op basis van de door de aanvrager verstrekte 
informatie, maar mede op basis van de informatie van de met deze aanvrager 
concurrerende aanvragers, doet daaraan niet af. Dat betekent dat de Commis-
sie B&B terecht geoordeeld heeft dat in de STIP-zaak respectievelijk waar enkel 
een beoordelingscommissie is ingeschakeld die bovendien geen nieuwe feiten 
inbrengt, de hoorplicht van artikel 4:7 niet geldt. Daarmee kan artikel 4:12101, dat 
een uitzondering op de hoorplicht regelt voor financiële beschikkingen, buiten 
beschouwing blijven.

Een ander interessant aspect aan de STIP-beroepszaak betreft de wijze waarop 
de bestuurlijke voorprocedure haar beslag kreeg. Het KennisCentrum Grote 
Steden (KCGS) was toen de hier beschreven zaak speelde weliswaar nog geen 
rechtspersoon (stichtingsvorm), maar wel een bestuursorgaan in de zin van arti-
kel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb. De brief met de bezwaren tegen het geza-
menlijk door het Gebiedsbestuur MaGW en de directeur van het KGS genomen 
afwijzingsbesluit moet voor zover van MaGW afkomstig gezien worden als een 
beroepschrift, en voor zover van het KCGS afkomstig als een bezwaarschrift. Er 
was geen mandaat door het KCGS verleend voor afhandeling van het bezwaar-
schrift, en ook niet gevraagd door de Commissie B&B, al had dit mijns inziens 

99 Tak 2005, p. 198 en 542-543.
100 Zie voor het inbrengen van nieuwe feiten onder 9.7.5a.
101 Zie voor bespreking van artikel 4:12 Awb onder 3.5.1.
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wel gemoeten. Tijdens de zitting was een vertegenwoordiger van het KCGS 
aanwezig. De (beroeps)zaak werd afgehandeld door het Algemeen Bestuur, niet 
tevens namens het KCGS in bezwaar. Het KCGS kreeg overigens wel een kopie 
van het besluit op beroep. Alle betrokken partijen lieten het hierbij.

Vraagpunt 2: Is de hoorplicht van artikel 2.6 toepasselijk op het programma voor 
de Publicatiebijdragen?

Hier liggen de zaken ten aanzien van de hoorplicht geheel anders. In zijn noot 
onder de uitspraak van de ABRvS van 7 februari 2007, AB 2008, 86 stelt Verhey 
vast dat het oordeel van de rechtbank dat de hoorplicht is geschonden, in ieder 
geval, gezien artikel 4:12 van de Awb (toegestane uitzondering op de hoorplicht), 
niet kan berusten op schending van artikel 4:7 van de Awb. Hij komt dan tot de 
conclusie dat artikel 3:2 van de Awb (zorgvuldigheidsplicht bestuursorgaan bij 
diens besluitvorming) blijkbaar een aanvullende rol heeft gespeeld. Echter, in 
werkelijkheid oordeelde de Rechtbank dat sprake was van schending van artikel 
2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO, zoals ook te lezen staat in overwe-
ging 2.4 van de uitspraak van de Afdeling. In onderhavige zaak deed zich een 
probleem voor dat de Rechtbank zich waarschijnlijk niet gerealiseerd heeft. Ener-
zijds sluit artikel 1.1, aanhef en onder a, van de Regeling subsidieverlening NWO 
het programma voor de publikatiebijdragen namelijk uit van toepassing van deze 
regeling. Complicatie daarbij is anderzijds dat deze regeling a. op grond van 
artikel 1.2 desondanks zoveel mogelijk analoog toepassing dient te vinden, maar 
b. tevens de mogelijkheid biedt een afwijkende procedure te volgen ten aanzien 
van advisering, beoordeling en besluitvorming krachten artikel 2.10, mits sprake 
is van een subsidieaanvraag van geringe omvang (gelijk een aanvraag voor een 
publicatiebijdrage). Overigens staat niet zonder meer vast, dat artikel 4:12 van 
toepassing is, zoals Verhey meent. Zoals ik in subparagraaf 3.5.1 heb betoogd, is 
op het moment van afwijzing van een aanvraag doorgaans nog niet vast te stellen, 
of deze afwijzing onherstelbare nadelige gevolgen met zich zal brengen. Dat valt 
vaak pas vast te stellen op het moment dat de definitieve beslissing valt, er vanuit 
gaande dat deze beslissing een toekenning inhoudt. Overigens heb ik ook in sub-
paragraaf 3.5.1 betoogd dat het horen in het kader van een bezwaarprocedure een 
eventuele schending van de hoorplicht in eerste instantie kan compenseren. Het 
standpunt van de Rechtbank is – daarin geef ik Verhey gelijk – dan ook moeilijk 
te volgen respectievelijk onvoldoende onderbouwd. Daarbij is het van belang te 
weten dat de procedureregels betreffende het programma Publicatiebijdragen 
bepalen dat a. dit programma een doorlopend indieningsprogramma is (zodat de 
aanvraag van bezwaarde los van andere aanvragen beoordeeld is), en b. de Com-
missie Publicatiebijdragen aan de hand van de ingebrachte deskundigenadviezen 
beslist over de subsidieaanvraag. Deze adviezen waren zonder meer negatief. De 
belangrijkste kritiek van de ingeschakelde deskundigen kwam erop neer dat vol-
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gens hen geen sprake was van een wetenschappelijk werk. In het kader van zijn 
bezwaarprocedure kreeg de betrokken bezwaarde alle gelegenheid om zijn stand-
punt kenbaar te maken. Daarmee mag worden aangenomen dat schending van 
de hoorplicht in het kader van de bezwaarprocedure was hersteld. De bezwaarde 
kon niet accepteren dat de Commissie B&B niet inhoudelijk op zijn argumenten 
inging, met andere woorden zijn woord niet afwoog tegen het deskundigenad-
vies. Hierover ging dan ook zijn beroep bij de Rechtbank. Mocht de Rechtbank 
geoordeeld hebben dat de Regeling subsidieverlening NWO krachtens artikel 1.2 
analoog van toepassing was op de zaak, dan had het in de rede gelegen, nu het om 
een klein programma gaat (de toegekende subsidies bedragen minder dan 50k 
euro), niet artikel 2.6, maar artikel 2.10102 (dat een uitzondering geeft op artikel 
2.6) toe te passen. Hierin wordt niet gerept over een hoorplicht. Ik ga er vanuit 
dat de Rechtbank hier toch een misslag heeft gemaakt door NWO ten onrechte te 
betichten van schending van haar eigen regeling. Daarnaast vind ik het vreemd 
dat de rechter geen overweging heeft gewijd aan het feit dat de betrokkene in 
bezwaar alle gelegenheid had gekregen zijn standpunten nader toe te lichten, 
terwijl nergens uit blijkt dat de uitkomst van het besluit anders geweest zou zijn, 
indien betrokkene wel gehoord was in eerste instantie. Voor wat betreft de afloop 
van deze zaak kan nog vermeld worden dat bezwaarde vervolgens hoger beroep 
heeft ingesteld bij de Raad van State tegen het in stand laten van de rechtsgevol-
gen van het primaire besluit. Bij uitspraak van 7 februari 2007103 werd dat beroep 
ongegrond verklaard. 

In diezelfde noot vraagt Verhey zich af waarom toch de namen van de referen-
ten niet werden vrijgegeven. Om het in zijn eigen woorden te zeggen: het komt 
hem ‘geraden voor, om te oordelen dat een bestuurorgaan niet mag blindvaren 
op wetenschappers die niet eens voor hun oordeel durven uitkomen’. Dit is dui-
delijke taal, maar elk concreet geval waarin informatie wordt achtergehouden, 
kent zijn eigen verhaal. Daarbij gaat het niet altijd om het gedachtengoed van 
wetenschappers.

Vraagpunt 3: dient de beoordelingscommissie – op basis van het referentenoor-
deel – steeds een expliciet inhoudelijk oordeel te geven over de ingediende voor-
stellen of kan het eindoordeel ook volstaan met (enkel) een puntenscore?

In de subsidieronde waar het beroepschrift betrekking op heeft, hadden de 
leden van de beoordelingscommissie voorafgaand aan de oordeelvormende com-

102 Art. 2.10 van de Regeling subsidieverlening NWO luidt: ‘Bij subsidieaanvragen van geringe omvang 
– ter beoordeling van het betrokken bestuursorgaan – kan een afwijkende procedure worden 
gevolgd ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming.’

103 ABRvS 7 februari 2007, nr. 200604576.
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missievergadering onafhankelijk van elkaar de voorstellen gelezen en van een 
score voorzien. De aldus verkregen scores leverden een voorlopige prioriterings-
lijst op. Tijdens de oordeelvormende commissievergadering werden de kansloze 
voorstellen niet meer besproken. Zodoende werden deze voorstellen afgewezen 
op basis van (enkel) de puntenscore die het voorstel had verkregen op de voor-
lopige prioriteringslijst. Hiertegen kwam een afgewezen aanvrager in beroep. De 
Commissie B&B stelde zich op het standpunt dat – onder bepaalde omstandig-
heden – volstaan kan worden met een puntenscore. De Commissie wil dan wel 
weten wat de reden daarvan is. De overwegingen van de Commissie B&B terzake 
luiden:

 ‘Tijdens de zitting heeft verweerder aangevoerd dat de beoordelingscommissie … enkel de 
twintig voorlopig hoogst geprioriteerde voorstellen, waaronder niet verzoekers voorstel, in 
haar vergadering onderling nader heeft besproken en afgewogen op kwaliteit. Verzoekers 
voorstel is op een niet-honorabele plaats terecht gekomen op de voorlopige prioriteringslijst. 
Dit kan worden verklaard aan de hand van de scores die verzoekers voorstel aan de 
hand van de referentenrapporten betreffende zijn voorstel en zijn weerwoord op die 
rapporten van de commissieleden ontving in relatie tot de referentenoordelen en -scores 
die de overige ingediende voorstellen ontvingen. De Commissie begrijpt dat verzoeker 
er moeite mee heeft dat de programmacommissie ten aanzien van zijn voorstel enkel 
een puntenscore als resultaat van een schriftelijke primaire beoordeling kan overleggen 
in plaats van een rapport met een afweging in woorden waarin met name aandacht 
is besteed aan zijn weerwoord in relatie tot de referentenrapporten. De Commissie 
meent echter dat de programmacommissie, op grond van efficiency overwegingen en 
gezien het aantal te beoordelen aanvragen (59) in relatie tot het aantal te honoreren 
plaatsen (7 á 10), in redelijkheid kon besluiten dat een aantal aanvragen niet in 
aanmerking kwam voor mondelinge discussie binnen deze commissie. Het betreft hier 
die aanvragen – waaronder verzoekers aanvraag – die een dusdanige lage plaats op de 
voorlopige prioriteringslijst verkregen dat honorering praktisch uitgesloten was. Hierbij 
heeft de Commissie in aanmerking genomen dat verzoeker inmiddels wél beschikt over 
het (vertrouwelijke) overzicht van bedoelde puntenscores. Dat neemt niet weg dat, met 
het oog op de aanvaardbaarheid van een negatieve uitslag voor een aanvrager, van de 
zijde van NWO meer aandacht besteed dient te worden aan álle elementen die relevant 
zijn om die afwijzing in het concrete geval acceptabel te maken voor de betrokkene. 
Hieronder valt ook – gelijk in casu – het verzachten van te harde referentenoordelen 
en het duidelijk aangeven waarom geen nadere afweging ten aanzien van verzoekers 
aanvraag beschikbaar is104’.

104 Zaak 2002/020.
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Vermeldenswaard is dat deze uitspraak van de Commissie tot in hoogste instan-
tie105 in stand is gebleven (hierna: het ‘Puntenscore-arrest’).

Vraagpunt 4: Laat de formulering ‘ranking based on the referee reports’ in de (in 
het Engels opgestelde) call for proposals ruimte voor een eigen oordeel van de 
beoordelingscommissie bij de prioritering van de te beoordelen voorstellen?

Het uitgangspunt van bezwaarde hierbij is dat bij tegenstrijdigheid van de 
‘call’ met de (in het Nederlands gestelde) regel van artikel 2.6, de ‘call’ prevaleert. 
De juistheid van dit uitgangspunt in het midden latend, beantwoordt de Com-
missie deze vraag positief; een beoordelingscommissie mag gebruik maken van 
een ruimere, meer genuanceerde beoordelingsschaal dan de referenten hanteren, 
omdat deze commissie nu eenmaal een eigen oordeel toekomt. De Commissie-
overwegingen in deze zaak106 luiden: 

 ‘Het is algemeen bekend binnen de wetenschappelijke wereld dat elke NWO-
beoordelingscommissie – zoals de naam reeds aangeeft – de ingediende voorstellen 
vergelijkenderwijs beoordeelt (prioriteert) door de absolute oordelen van de deskundige 
adviseurs dusdanig te interpreteren, ook op onderdelen, en – waar nodig – bij te stellen, 
dat een afweging tussen de verschillende voorstellen mogelijk wordt. Een mechanische 
en cijfermatige prioritering die enkel voortvloeit uit het gemiddelde eindcijfer van de 
deskundigenrapporten heeft nooit in de bedoeling gelegen. Daar heeft men immers 
geen beoordelingscommissie voor nodig. Bovendien zou men dan met de reactie van 
de aanvrager op het referentenoordeel in de problemen komen, omdat aan deze reactie 
normaliter geen cijfer wordt toegekend. In dit verband wijst de Commissie erop dat 
bovendien vaak, niet alleen binnen de afzonderlijke NWO-programma’s maar ook ten 
aanzien van eenzelfde aanvraag – gelijk in casu –, zowel Europese als Amerikaanse 
deskundigen ingeschakeld worden. Een vertaalslag van die rapporten door middel van 
een eigen interpretatie door de beoordelingscommissie is dan onvermijdelijk. In het licht 
hiervan stelt de Commissie zich op het standpunt dat in de call impliciet mocht worden 
uitgegaan van een procedure waarin de beoordelingscommissie ruimte werd gelaten 
voor een eigen oordeel. Dit geldt temeer waar de woorden “ranking on base of”, zoals 
deze woorden plegen voor te komen in Engelse vertalingen uit het Nederlands, niet 
expliciet blijk geven van een beperking van de gebruikelijke beoordelingsruimte van de 
beoordelingscommissie. Het gebruik door de beoordelingscommissie van een ruimere/
meer genuanceerde beoordelingsschaal dan door de referenten gehanteerd past in de 
visie dat de beoordelingscommissie een eigen oordeel toekomt in het kader van de 
prioritering van de voorstellen. Immers, waar de vertaalslag door de Commissie van de 

105 ABRvS 19.05.2004, reg.nr.200305743/1.
106 Zaak 2002/024.
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referentenoordelen en het weerwoord daarop leidt tot een aantal op het eerste gezicht 
gelijkwaardig te achten voorstellen, zal de Commissie moeten nagaan of deze voorstellen 
nader gerangschikt kunnen worden door een verdergaande weging, aan te brengen in het 
licht van het woordelijke oordeel van de deskundigen op onderdelen’.

9.7.4c Strijdigheid met de programmabrochure/call
In de ‘Big Facilities’-case107 overwoog de Commissie B&B dat ‘NWO zich aan de 
spelregels dient te houden en daarop ook wordt afgerekend’. Op zichzelf genomen 
is het standpunt van de Commissie juist dat NWO zich aan de tevoren gege-
ven spelregens108 dient te houden. Dat standpunt is dan ook terug te vinden in 
de negen hieronder gegeven voorbeeldzaken. Toch begint de Commissie B&B 
haar beschouwing in de drie (enige) gegrond verklaarde zaken uit 2001109 met 
de overweging ‘dat zich terzake van de beoordeling van subsidieaanvragen omstan-
digheden kunnen voordoen die afwijking op onderdelen van de desbetreffende NWO-
procedureregels rechtvaardigen en dat zij het wijzigen van bedoelde regels tijdens een 
reeds lopende beoordelingsprocedure niet onder alle omstandigheden onverantwoord 
acht110“. Hoewel het theoretisch niet ondenkbaar is dat bijzondere omstandighe-
den afwijking van de in de brochure gegeven regels te verdedigen valt, zijn uit de 
bezwaar-/beroepspraktijk geen voorbeelden beschikbaar waarin de Commissie 
B&B daadwerkelijk een afwijking van de tevoren kenbaar gemaakte regels toelaat-
baar heeft geacht, ook niet in een geval waarin dat mij niet onredelijk leek111. Wat 
hier ook van zij, een beslissing van een beoordelingscommissie om in een spe-
cifieke omstandigheid van de brochureregels af te wijken, zal in elk geval geno-
men moeten worden vóórafgaand aan de beoordeling van de voorstellen waarop 
die afwijking betrekking heeft. Daarnaast zal de afwijking verantwoord moeten 
worden in de commissienotulen, alsook – volgens de Commissie B&B – daarin 
duidelijkheid gegeven moeten worden over het aan de beoordelingscommissie 
gegeven mandaat tot wijziging van de procedure. Dit laatste vereiste gaat mij te 
ver. Het mandaat om de beoordelingsprocedure uit te voeren met als resultaat 
een advies over de prioritering van de voorstellen impliceert mijns inziens – waar 
toepasselijk en afdoende onderbouwd – het kunnen beslissen over een afwijking 
van de tevoren opgestelde procedure.

Wanneer een bezwaarde zich beroept op de programmabrochure, is vaak de toe-
passing van artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO in het geding. 

107 Zie paragraaf 9.7.4a, zaak 2005/055.
108 Zie onder 2.7.3, 3e alinea, voor de juridische kwalificatie van deze regels.
109 Zie Tabel 9.5, onder 4.
110 Zaken 2001/012, 013 en 014; zie voor de overige overwegingen onder 9.7.4d, voorbeeld 6.
111 Zie onder 9.7.8, zaak 2005/036.
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Het gaat dan om de vraag of de beoordelingscommissie zich heeft gehouden aan 
de in de brochure vermelde beoordelingscriteria (zie onderstaande voorbeelden 1 
en 2) dan wel deze criteria juist heeft gebruikt (zie voorbeeld 3).

Echter, ook buiten deze criteria om, dienen de NWO-beoordelaars zich te 
houden aan wat NWO in haar brochures heeft meegedeeld (zie de voorbeelden 4 
en 5). De voorbeelden 6a en 6b laten zien dat wat geldt voor de beoordelingscri-
teria, ook geldt voor beleidscriteria. Tenslotte worden onder 7 twee voorbeelden 
gegeven waarin een bestuursorgaan volgens de Commissie B&B bevoegd is om 
in te grijpen in de door de beoordelingscommissie geadviseerde prioriterings-
volgorde. In het eerste geval (7a) stelt een bezwaarde feitelijk – en al wordt zijn 
bezwaar niet gehonoreerd, mijns inziens terecht – dat het betrokken gebiedsbe-
stuur de criteria om tot een afwijkende prioriteitsvolgorde te komen, niet duidelijk 
en gepreciseerd genoeg in de brochure heeft geformuleerd. In het tweede geval 
(7b) acht de Commissie B&B het gebiedsbestuur bevoegd om een aantal door de 
beoordelingscommissie ex aequo geprioriteerde voorstellen nader te prioriteren 
op grond van een te voren niet bekendgemaakt, aanvullend beleidscriterium.

Voorbeeld 1: Gebruik van een oneigenlijk beoordelingscriterium, leidend tot een 
onacceptabele motivering (tevens ambtshalve constatering dat artikel 2.6 van de 
Regeling subsidieverlening NWO is geschonden):

In deze zaak gaat het om een Agiko Stipendium112. ZonMW wil via deze sub-
sidievorm investeren in bruggenbouwers tussen het wetenschappelijk medisch 
onderzoek en de praktijk. De maximale subsidiebijdrage is relatief laag (¤ 
63.530), en vormt vermoedelijk de reden waarom in het kader van een Agiko-
beoordelingsprocedure geen referenten worden ingeschakeld. Het principe van 
hoor en wederhoor vindt geen toepassing. Een afgewezen Agiko-kandidaat gaat 
in bezwaar van de volgende afwijzingsgronden: a. het CV is onvoldoende zwaar in 
vergelijking tot het (hem niet verstrekte) CV van een aantal andere kandidaten, en 
b. het betreft belangrijk onderzoek voor een kleine populatie patiënten. Daarmee 
kent de beoordelingscommissie het onderzoek een beperkte klinische relevantie 
toe, en betwijfelde of het voorstel voldoende behelsde voor een promotieonder-
zoek. In bezwaar voert bezwaarde aan dat a. het oordeel betreffende het CV voor 
hem onbegrijpelijk is, en b. zijn vakgebied gezien de wijze waarop het criterium 
‘relevantie’ is toegepast, geen enkele kans maakt op honorering. Hij voert hierbij 
aan dat hij er vanuit mag gaan dat de zwaarte van een CV in het perspectief van 
het vakgebied bekeken wordt. Volgens hem is – gezien de cum laude studieresul-
taten op alle niveaus en nationale erkenning – binnen zijn vakgebied geen hogere 
prestatie mogelijk. Ook stelt hij dat de klinische relevantie van het onderzoek 

112 Zaak 2005/059.
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uitermate hoog is, zowel voor de betrokken patiënten alsook ter verbetering van 
de binnen het vakgebied toegepaste techniek. Tevens stelt hij dat het onderzoek, 
mede gezien de samenwerking met twee andere onderzoeksgroepen, voldoende 
omvangrijk is voor een promotieonderzoek. Tijdens de zitting geeft bezwaarde 
aan dat buitenlandervaring in dit geval niet relevant is, omdat men vanuit het 
buitenland naar de Nederlandse kliniek komt.

De overwegingen van de Commissie B&B in deze zaak ad bezwaarpunt a 
luiden:

 ‘De brochuretekst stelt dat het programma beoogt te investeren in ‘de toekomst van het 
klinisch wetenschappelijk onderzoek’, en daarmee dus niet direct in de gezondheidszorg. 
Hiervan lijkt in casu toch sprake door de mate van patiëntenbereik via het 
subcriterium ‘klinische relevantie’ mee te wegen in het kader van het wetenschappelijke 
kwaliteitesoordeel … Afgezien daarvan is het voor de Commissie twijfelachtig of de 
bruikbaarheid van een voorgenomen onderzoek genoegzaam inschatbaar is aan de 
hand van de omvang van de betrokken onderzoekspopulatie en is de Commissie voorts 
van mening dat de omvang van een onderzoekspopulatie op zich zelf genomen geen 
enkele garantie biedt voor de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek. Zij vraagt zich 
derhalve af of hier bovendien niet sprake is van een oneigenlijk selectiecriterium.’ De 
overwegingen van de Commissie ten aanzien van bezwaarpunt b luiden: ‘De enkele 
afwijzingsgrond ‘het CV was … onvoldoende zwaar in vergelijking met die van andere 
kandidaten’, kan resp. behoeft een afgewezen kandidaat naar objectieve maatstaven 
niet te begrijpen. … Op de vraag welke maatstaven dan zijn aangelegd bij de afweging, 
kwam slechts naar voren dat de beoordelingscommissie een voorkeur had voor CV’s 
waarop naast wetenschappelijke activiteiten van afdoende niveau ook nevenfuncties, 
met name bestuursfuncties, staan vermeld. De Commissie betwijfelt of de CV-selectie 
zoals deze heeft plaatsgevonden, voldoet aan de zorgvuldigheidseis, wanneer het al dan 
niet uitoefenen van een bestuursfunctie in het kader van nevenactiviteiten de doorslag 
kan geven in het kader van een selectie ten behoeve van een optimale investering in ‘de 
toekomst van het onderzoek’. Volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

In het nieuwe besluit gaat het ZonMW-bestuur uitgebreider in op de CV’s van 
de overige aanvragers (dubbele studies, meer onderzoekservaring, buitenlander-
varing, meer nevenaktiviteiten) en wordt, naast het feit dat andere voorstellen 
uitdagender zijn, opnieuw de eerder gerezen twijfel over de relevantie opge-
worpen, zij het nu via de ‘enigszins twijfelachtige haalbaarheid’. Het blijft voor 
ZonMW namelijk de vraag of wel voldoende patiënten gedurende de looptijd van 
het onderzoek kunnen worden geïncludeerd, waardoor de verwachtingen van de 
potentiële impact en daarmee de klinische relevantie minder hoog gespannen 
zijn. Tenslotte wordt in het nieuwe besluit aangegeven dat uit eerdere Agiko-
toekenningen op het betrokken vakgebied alsook op het gebied van andere qua 
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omvang vergelijkbare vakgebieden blijkt, dat ook deze relatief kleine vakgebieden 
kans maken op honorering. Er wordt niet alsnog subsidie toegekend.

Mijns inziens wordt, doordat de beoordelingscommissie geen rekening 
behoefde te houden met een referentenoordeel, de schijn gewekt dat niet ter zake 
doende argumenten van de leden van de beoordelingscommissie een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de beoordeling. Tijdens de discussies in de oordeels-
vormende vergadering kunnen de leden van de beoordelingscommissie elkaar 
namelijk overtuigen van hun standpunt, maar hebben als gezamenlijk doel tot 
consensus te komen. Het bereiken van de gewenste consensus verloopt via een 
groepsproces113. Een in veel handboeken uit de psychologie beschreven voorbeeld 
hoe het daarbij mis kan gaan, is de besluitvorming binnen de Amerikaanse over-
heid onder leiding van President Kennedy die uitmondde in de invasie bij de Bay 
of Pigs te Cuba in 1961114. Als symptomen van ‘groupthinking’ worden genoemd: 
de illusie van onkwetsbaarheid, druk op ‘dissenters’, zelfcensuur van ‘dissent’, 
collectieve rationalisatie, en het optreden van de groepsleden als ‘mindguards’ 
(hierbij gaat het om groepsleden die actief proberen te verhinderen dat de groep 
informatie in acht neemt die twijfels zouden doen rijzen over de effectiviteit en/of 
moraliteit van het te nemen besluit). Dat maakt de oordeelsvorming binnen een 
groep kwetsbaar. Mijns inziens is het daarom noch verstandig noch fair om de uit-
komst van welke subsidieprocedure dan ook afhankelijk te maken van het enkele 
oordeel van één gremium. Tenslotte heeft ZonMW na overname van het advies 
van de Commissie B&B (dat naast een motiveringsgebrek spreekt van schending 
van de brochureregels op het punt van de relevantie) en ondanks de expliciete 
mededeling van de aanvrager dat voldoende patiënten kunnen worden geïnclu-
deerd, opnieuw – zonder aanvullende argumentatie – de twijfels over de omvang 
van de patiëntenpopulatie als afwijzingsgrond aangevoerd.

Voorbeeld 2: Geen gebruik van een oneigenlijk beoordelingscriterium:
Het betreft een VICI-zaak115 waarin vijf excellente referentenrapporten beschik-

baar zijn. Van de kandidaat wordt een interview afgenomen. De NWO-beoordelaars 
komen tot het eindoordeel ‘very good’. Twee van de zes voorstellen worden geho-
noreerd. Het voorstel van bezwaarde eindigde op een derde plaats. De bezwaren 
van de afgewezen kandidaat in kwestie luiden met name (a) dat de omgang met de 
referentenrapporten en de wijze waarop het interview is afgenomen onacceptabel 
zijn, (b) dat sprake is van benadeling ten opzichte van kandidaten van wie de voor-
stellen deskundigheid ontmoetten binnen de beoordelingscommissie, en (c) dat 
een oneigenlijk beoordelingscriterium (interdisciplinariteit) is gebruikt. Ten aan-

113 Janis, 1982, p. 132-197.
114 Zie ook Brehm 1996, p. 428-430, en Atkinson 2000, p. 669-671.
115 Zaak 2004/012.
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zien van dit derde bezwaarpunt overweegt de Commissie B&B dat ‘tussen partijen 
als onbestreden vaststaat dat verzoekers voorstel zich beweegt op het gebied van religie, 
theologie, filosofie en maatschappij en derhalve een interdisciplinair karakter heeft. Naar 
het oordeel van de Commissie kan de samenhang tussen deelonderzoeken van een voor-
stel redelijkerwijs aan de orde worden gesteld bij de beoordeling van de wetenschappelijke 
kwaliteit van het voorstel, welk beoordelingscriterium niet alleen binnen het programma 
is voorgeschreven, maar bovendien, in het licht van de wettelijke taak van NWO, voorop 
staat bij de beoordeling van elk bij NWO ingediend voorstel. Dat verzoekers begrip van 
interdisciplinariteit niet geheel samen valt met dat van de beoordelingscommissie doet 
hieraan niet af. Verzoekers voorstel is dienovereenkomstig behandeld, zodat dit bezwaar 
faalt’. Ook de overige bezwaren van deze VICI-kandidaat worden ongegrond ver-
klaard.116

Voorbeeld 3: Onjuist gebruik van een beoordelingscriterium:
De relevante overwegingen van de Commissie B&b luiden: ‘Als hoofdbezwaar 

is aangevoerd dat de afwijzing van het voorstel feitelijk is gebaseerd op een gebrek aan 
relevantie, terwijl in de 1e fase van de procedure de relevantie geen breekpunt leek. 
Tijdens de zitting is van de zijde van verweerder aangevoerd dat de beoordeling van de 
relevantie in twee fasen plaatsvindt. In fase 1 wordt slechts de relevantie op hoofdlijnen 
getoetst. Dat betekent dat pas bij verdere verdieping in het voorstel in fase 2 de effecti-
viteit van het voorstel in het licht van de specifieke interventie/het implementatieplan 
wordt beoordeeld. In fase 2 werden het bereik en de effectiviteit van het plan, zeker 
op langere termijn, betwijfeld. De Commissie heeft, met name aan de hand van het 
in de programmabrochure onder 4.2 (betreffende de “Werkwijze”) gegeven schema, 
vastgesteld dat een dergelijke gefaseerde beoordeling van de relevantie van ingediende 
projecten niet in de procedurebeschrijving is opgenomen, terwijl de Commissie evenmin 
aanwijzingen heeft gevonden dat deze gefaseerde beoordeling op andere wijze aan de 
indieners bekend is gemaakt. Bovendien kon verzoekster uit de berichtgeving van de 
zijde van verweerder en de haar gestelde vragen gedurende de 1e fase van de procedure 
tot de conclusie zijn gekomen dat haar voorstel afdoende relevant was voor honore-
ring117’. Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

Voorbeeld 4: Onjuiste toepassing van een randvoorwaarde voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag; echter, bezwaarde is hierdoor niet benadeeld:

In de als voorbeeld aangevoerde zaak is bezwaar gemaakt tegen het feit dat het 
voorstel (materieel) niet-ontvankelijk werd verklaard als uitkomst van een voorse-
lectie. De Commissie B&B overweegt dan: 

116 Zie voor bezwaarpunt a onder 9.7.9 (gang van zaken interview incorrect), en voor bezwaarpunt b 
onder 9.7.3 (samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend).

117 Zaak 2002/065.
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 ‘De Commissie heeft… vastgesteld dat het besluit om verzoekers voorstel niet verder in 
behandeling te nemen respectievelijk af te wijzen door het besluitvormend bestuursorgaan 
is genomen. Echter besluiten omtrent de ontvankelijkheid van de in het kader van 
onderhavig programma ingediende aanvragen … dienen volgens de brochure… genomen te 
worden door de beoordelingscommissie. … Deze was unaniem van mening dat verzoekers 
aanvraag … niet uitdagend was voor de bio-informatica. Verzoeker is, alvorens een besluit 
werd genomen, in de gelegenheid gesteld op de mening van de beoordelingscommissie te 
reageren. Verzoekers reactie heeft de beoordelingscommissie niet tot andere gedachten 
kunnen brengen. Dat betekent dat verzoekers voorstel, indien de procedure juist zou zijn 
uitgevoerd, naar de mening van de Commissie evenmin ontvankelijk zou zijn verklaard 
respectievelijk naar referenten gestuurd118’.

Voorbeeld 5: Misleidende mededeling in de brochure waardoor bezwaarde is 
benadeeld:

De situatie is als volgt. De Vernieuwingsimpulsbrochure, Subsidieronde 2005 
vermeldt – los van de gegeven beoordelingscriteria – dat VIDI-kandidaten een 
eigen onderzoekslijn kúnnen ontwikkelen. Deze beleidsmatige mededeling riep 
bij een potentiële VIDI-kandidaat de vraag op of een VIDI-aanvraag met slechts 
één uitvoerende onderzoeker ontvankelijk was. Bij navraag bij het betrokken 
NWO-bureau voorafgaand aan indiening luidde het antwoord positief, al werd 
niet uitgesloten dat de aanvraag hierdoor in het nadeel zou kunnen zijn bij de pri-
oritering. De referenten bleken weinig moeite te hebben met het feit dat het een 
biografisch onderzoek betrof dat door één persoon zou worden uitgevoerd. Pas 
aan het eind van het interview werd de kandidaat verrast met een voorstel van de 
zijde van de interview-commissie voor een aio-inbedding. Dit punt stond niet op 
de tevoren opgestelde interview-agenda, terwijl de kandidaat erop gewezen was 
dat enkel het ingediende voorstel ter bespreking voorlag. De kandidaat reageerde 
hier dus niet op. De beoordelingscommissie gaf het voorstel vanwege een veron-
dersteld te laag ambitieniveau vervolgens een elfde plaats op de prioriteringslijst 
(op 8 te honoreren voorstellen), waarna het gebiedsbestuur het voorstel op grond 
van beleidsmatige overwegingen naar een zestiende plaats verschoof. Het te lage 
ambitieniveau van de kandidaat vormde de enige afwijzingsgrond. De Commis-
sie stelt in haar overwegingen dienaangaande:

 ‘dat verzoeker zich volgens de Commissie afdoende heeft geïnformeerd door het lezen van 
de brochure én het opvragen van nadere informatie bij het bureau. Gezien de formulering 
van de brochure én de marginale aandacht die het ambitieniveau tijdens de procedure 
verkreeg, kan hem bovendien niet verweten worden dat hij zich aan het eind van het 
interview overvallen voelde door de wijze waarop dit punt ter sprake werd gebracht. In de 

118 Zaak 2003/011.
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visie van de Commissie is verzoeker niet verwijtbaar verzeild geraakt in een misleidende 
constructie doordat bedoelde formulering uit de brochure de werkwijze van de NWO-
beoordelaars niet dekte. Ook heeft het de Commissie enigszins bevreemd dat in het kader 
van een binnen het VIDI-programma ontvankelijk bevonden biografisch onderzoek dat 
nu eenmaal een eigen genre betreft zonder teamwork, wordt voorgesteld om toch maar 
een aio-constructie te bedenken teneinde voor honorering in aanmerking te kunnen 
komen. De Commissie is van mening dat zo geen sprake is van een eerlijke concurrentie 
tussen een biograaf/biografisch voorstel en de overige kandidaten en hun voorstellen. 
Hierbij heeft de Commissie betrokken dat verzoeker tweemaal is afgerekend op hetzelfde 
vermeende tekort119’.

De Commissie B&B had al eerder uitgemaakt dat tweemaal afrekenen op het-
zelfde tekort niet is toegestaan. Het voorstel verkreeg na herprioritering alsnog 
subsidie. Vanaf 2006 is de tekst op het punt van de door een VIDI te ontwikkelen 
onderzoekslijn minder vrijblijvend geformuleerd.

Voorbeelden 6a en 6b: In de overwegingen van beide voorbeelden stelt de Com-
missie B&B zich op het standpunt dat beleidsmatige overwegingen van het 
betrokken bestuursorgaan van invloed kunnen zijn op de procedure-uitkomst, 
mits deze in de brochure zijn opgenomen.

Voorbeeld 6a: Een bezwaarde heeft twee niet van elkaar los staande aanvragen 
ingediend zonder dat vooraf restricties met betrekking tot de indiening van voor-
stellen zijn gesteld. De meest uitgebreide aanvraag wordt gehonoreerd; de andere 
afgewezen hoewel ook deze tweede aanvraag ‘boven de honoreringsstreep’ is 
geëindigd. De Commissie overweegt dan: 

 ‘Verweerder heeft betoogd dat het bestreden besluit gebaseerd is op de wettelijke taak van 
NWO om het wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren. De Commissie 
acht dit op zichzelf niet beslissend, nu terzake beleidscriteria zijn vastgesteld en derhalve 
primair van belang is of de bestreden beslissing zich verdraagt met die criteria. De 
Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Het door verweerde aangevoerde is tot 
de gepubliceerde beleidscriteria niet te herleiden. Weliswaar mag in geval er sprake is van 
bijzondere omstandigheden, overeenkomstig artikel 4:84 Algemene Wet Bestuursrecht, 
worden afgeweken van het beleid, maar alleen indien volgen van het beleid vanwege die 
omstandigheden tot onevenredige gevolgen zou leiden. Nog daargelaten of er wel sprake 
is van bijzondere omstandigheden zijn zeker de gevolgen niet onevenredig. Derhalve had 
conform het beleid moeten worden beslist120’. 

119 Zaak 2005/044.
120 Zaak 1999/035.
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Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar. (De aanvraag wordt in de vol-
gende ronde gehonoreerd.)

Voorbeeld 6b: Een bezwaarde heeft een subsidiabel maar niet gehonoreerd voorstel 
na aanpassing opnieuw ingediend en wordt dan afgewezen, omdat de (verbeterde) 
aanvraag niet meer subsidiabel is geoordeeld. De Commissie vraagt zich dan af 
‘of het gekozen middel – het aanscherpen van de eisen waardoor meer aanvragen (in 
deze vorm) niet subsidiabel werden geacht – wel in redelijke verhouding staat tot het 
uitstralingseffect van een negatieve kwalificatie. …De Commissie merkt voorts op dat 
een dergelijke beleidswijziging tevoren duidelijk kenbaar dient te worden gemaakt aan 
de aanvragers zodat die hiermee rekening kunnen houden bij het indienen van een 
aanvraag121’. Volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

De Commissie was blijkbaar van mening dat de consistentie van beleid gezien 
de uitkomst van beide rondes in casu teveel geweld werd aangedaan. Om die 
reden wilde zij tot een gegrond verklaring van onderhavig bezwaar komen. De 
Commissie B&B heeft niet kunnen vaststellen dat sprake is van een onjuiste 
toepassing van de beoordelingscriteria, die voor beide rondes gelijk waren. Om 
desondanks tot een gegrond verklaring van het beroepschrift te kunnen komen, 
heeft de Commissie de bestreden aanscherping van het oordeel – aan de hand van 
dezelfde beoordelingscriteria – gekwalificeerd als een ‘beleidswijziging’. Zoals in 
hoofdstuk 3 is aangegeven, dient in het kader van een bezwaar-/ beroepsproce-
dure op grond van respectievelijk de artikelen 7:11 en 7:25 Awb behalve op recht-
matigheid immers ook op beleidskwesties getoetst te worden122. Indien het echter 
om een beleidskwestie gaat, dan zal de Commissie B&B volgens mij toch eerst 
moeten kunnen vaststellen, dat sprake is van een beleidsregel als gedefinieerd 
in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Vervolgens zal de Commissie B&B moeten 
toetsen of sprake is van een bijzondere omstandigheid die voor de belangheb-
bende onevenredige gevolgen heeft in verhouding tot de met de ‘beleidswijziging’ 
te dienen doelen123. Uit haar advies blijkt niet dat de Commissie deze toetsen 
heeft uitgevoerd. Indien de Commissie wel tot die toetsing was overgegaan, had 
zij zich waarschijnlijk gerealiseerd dat geen sprake is van een beleidswijziging. 
Mijns inziens gaat het hier – een zaak uit 1999 – om het feit dat nieuwe rondes nu 
eenmaal nieuwe kansen bieden, los van het gevoerde beleid. Het is binnen NWO 
staand beleid om in het kader van een herbeoordeling – in elk geval deels – nieuwe 
referenten in te schakelen, waarmee de kans op ander referentencommentaar in 
het kader van de herbeoordeling, en daarmee op een ander absoluut ordeel niet 

121 Zaak 1999/006.
122 Zie paragraaf 3.4.2, eerste alinea, alsook Damen e.a. 2006, p. 177 en 190.
123 Zie artikel 4:84 Awb.
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gering is. Daarnaast heeft elke ronde te maken met een eigen set voorstellen 
waarmee het voorstel van een specifieke aanvrager (in casu de herindiener) in 
concurrentie treedt ter verkrijging van een subsidie. Ten slotte is vaak sprake van 
een anders samengestelde beoordelingscommissie in een volgende ronde, ook 
al betreft het eenzelfde subsidieprogramma. Een en ander impliceert dat niet 
verwacht respectievelijk gegarandeerd kan worden dat het oordeel ten aanzien 
van een hieringediend voorstel vergelijkbaar is met het oordeel dat in een eerdere 
ronde ten aanzien van dat voorstel is gegeven. Met betrekking tot soortgelijke 
bezwaren van een latere datum124 leiden de overwegingen van de Commissie dan 
ook tot een ongegrond verklaring van die bezwaren.

Voorbeelden 7a en 7b: Zoals reeds aangekondigd in de inleiding, worden onder 7 
tenslotte twee gevallen gegeven waarin een bestuursorgaan volgens de Commis-
sie B&B bevoegd is om in te grijpen in de door de beoordelingscommissie geadvi-
seerde prioriteringsvolgorde. In het eerste geval (7a) gaat het erom hoe duidelijk 
en gepreciseerd de desbetreffende beleidscriteria dan in de brochure geformu-
leerd moeten zijn. In het tweede geval (7b) gaat het om het aanbrengen van een 
nadere prioritering op grond van een te voren niet bekendgemaakt, aanvullend 
beleidscriterium met betrekking tot een aantal door de beoordelingscommissie 
ex aequo geprioriteerde voorstellen.

Voorbeeld 7a: Het betreft een aanvraag voor een programma uit een gebieds-
gids 1998-1999. Er zijn vier disciplinaire adviescommissies, die elk voorstellen (te 
onderscheiden naar oio-aanvragen en programma-aanvragen) uit verschillende 
subdisciplines moeten beoordelen en vervolgens prioriteren. Het gebiedsbestuur 
heeft de taak op zich genomen de prioriteringslijsten van de vier adviescommis-
sies voor de oio- en programmavoorstellen (afzonderlijk) ineen te schuiven. Er 
zijn in totaal 11 programmavoorstellen. De adviescommissie waarbinnen het 
voorstel is beoordeeld, acht het voorstel subsidiabel. Het gebiedsbestuur besluit 
de hoogst geprioriteerde programmavoorstellen op de vier prioriteringslijsten 
voor programmavoorstellen te honoreren, ongeacht de subdiscipline waartoe die 
voorstellen behoren. Er worden in totaal zes programmavoorstellen gehonoreerd. 
Voor wat betreft de (eind)prioritering van de programmavoorstellen die niet boven 
aan de prioriteringslijsten van de adviescommissies stonden, heeft het gebiedsbe-
stuur aangegeven een enkele maal te zijn afgeweken van de voorgestelde priorite-
ringsvolgorde in verband met een afdoende spreiding van de subsidiegelden over 
de subdisciplines. Het voorstel van bezwaarde krijgt ex aequo met vier andere 
aanvragen een 7e plaats op de definitieve honoreringslijst. Er worden in totaal 
zes programmavoorstellen gehonoreerd. Bezwaarde bestrijdt de bevoegdheid van 
het gebiedsbestuur om de prioriteringsvolgorde om te draaien, en stelt dat het 

124 Zie bijv. zaak 2003/038.
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gebiedsbestuur ook twee oneigenlijke criteria (inhoudelijke spreiding van niet-
persoonlijk onderzoek en van multidisciplinair onderzoek) heeft gebruikt. In 
de brochure staat dat het gebiedsbestuur zoveel mogelijk zal vasthouden aan de 
(door de adviescommissies) gestelde prioriteiten, maar op grond van beleidsover-
wegingen daarvan kan afwijken. Het gebiedsbestuur wijst er verder op dat het in 
de brochure afgedrukte overzicht van criteria algemene aspecten bevat waarop de 
aanvragen worden getoetst. Daarbij vermeld staat echter ook dat ‘zo nodig voor 
een bepaalde aanvraag, bijvoorbeeld een programma, specifieke aspecten bij de 
beoordeling kunnen worden betrokken’. Door het aspect van het type aanvraag 
mede een rol te laten spelen, achtte zij het ook mogelijk om met het oog op een 
inhoudelijke spreiding van onderzoek tot een omkering van de prioriteringsvolg-
orde te komen. De Commissie B&B overweegt in haar advies ten aanzien van de 
competentie van het gebiedsbestuur dat 

 ‘men er bij het hanteren van beleidsmatige criteria bijna niet aan ontkomt om tevens 
naar de inhoud te kijken. Beleidsmatige en inhoudelijke overwegingen zijn dan niet steeds 
scherp van elkaar te onderscheiden… Ofschoon de commissie van oordeel is dat een 
gebiedsbestuur in voorkomende gevallen tevens op grond van inhoudelijke criteria kan 
besluiten, is over de kwaliteit van onderhavige aanvraag door het gebiedsbestuur niet 
geoordeeld. Het bestuur heeft de kwalificatie van de adviescommissie… overgenomen. 
Het gebiedsbestuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de sturing van de 
wetenschap binnen zijn gebied en heeft de ruimte om met zwaarwegende argumenten 
… een eigen afweging te maken als het gaat om spreiding over de disciplines… De 
commissie concludeert dat zij niet tot het oordeel kan komen dat het gebiedsbestuur 
met de argumenten die het gebiedsbestuur heeft gehanteerd niet in redelijkheid tot het 
omkeren van de prioriteringsvolgorde heeft kunnen komen125.’

Eerder is al aangegeven126, dat de NWO-gebiedsbesturen gebonden zijn aan de 
‘richtlijnen’ door het Algemeen Bestuur gegeven, waaronder de Regeling subsi-
dieverlening NWO. Deze Regeling bepaalt dat het besluitnemend orgaan beslist 
‘aan de hand van’ het advies van een beoordelingscommissie. Mijns inziens 
dient deze bepaling strict te worden nageleefd omdat anders a. de rechtszeker-
heid van de aanvragers in het geding komt, en b. de met deze bepaling beoogde 
transparantie van de beoordelingsprocedures te niet wordt gedaan. Daarom zijn 
de gebiedsbesturen mijns inziens niet bevoegd om op inhoudelijke gronden de 
prioriteringsvolgorde van een beoordelingscommissie om te draaien. Op beleids-
matige gronden is dit wel mogelijk, maar – zoals uit de vorige voorbeelden blijkt – 
slechts voor zover de brochure die gronden vermeldt. Naar mijn smaak zijn hier 

125 Zaak 1999/010.
126 Zie onder 9.7.4a, alsook Rb. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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de beleidsmatige gronden te weinig gespecificeerd in de brochure om daarop de 
omdraaiïng van de prioriteringsvolgorde te kunnen baseren. Verder vind ik dat 
de beoordelingscommissie zich te gemakkelijk van haar taak heeft afgemaakt 
door alle vier de voorstellen onder de honoreringsstreep een ex aequo beoor deling 
te geven. Daardoor wordt het nog minder inzichtelijk welk van deze vier voor-
stellen wellicht nog in de prijzen was gevallen, wanneer geen omkering van de 
prioriterings volgorde had plaatsgevonden.

Voorbeeld 7b: Een subsidieaanvrager was afgewezen in het kader van het Sti-
muleringsprogramma Verkeer en Vervoer. In zijn bezwaarschrift voerde deze 
afgewezen aanvrager aan dat twee van de drie ingeschakelde referenten zijns 
inziens ondeskundig waren, waardoor zijn voorstel ten onrechte terechtgekomen 
was in een middengroep van vijf voorstellen welke, gezien het scoreverschil van 
0,1 à 0,2 punt op wetenschappelijke kwaliteit, gelijkwaardig werden geoordeeld. 
Van deze vijf voorstellen kon er, naast de voorstellen van topkwaliteit, maar één 
gehonoreerd worden gezien het nog resterende budget. Aan de hand van een niet 
in de programmabrochure vermeld criterium, te weten een evenwichtige verde-
ling van het uit te zetten onderzoek over de beoogde (programma)thema’s, werd 
uiteindelijk een ander voorstel uit de middengroep voor honorering aangewezen. 
De Commissie B&B overweegt dan het volgende. 

 ‘De eindscore van het voorstel is tot stand gekomen door een 50% inbreng van het 
referentenoordeel en een 50% inbreng van de beoordelingscommissie. Alhoewel een 
iets groter scoreverschil ten aanzien van de overige voorstellen uit de middengroep bij 
het (deels) niet meetellen van de bestreden referentenoordelen niet valt uit te sluiten, 
is naar het oordeel van de Commissie niet aannemelijk dat het voorstel zodanig zou 
moeten zijn gewaardeerd dat het niet meer in de middengroep zou thuishoren. M.a.w. 
niets wijst er volgens de Commissie op dat het voorstel in de topgroep thuishoort. Hierbij 
is in beschouwing genomen dat het voorstel door de totaalscore van de commissie al 
enigszins was opgewaardeerd vergeleken bij de totaalscore van de referenten alsmede de 
opmerking van de zijde van NWO dat het een voorstel blijft ten aanzien waarvan zo niet 
alle dan toch een deel van de ter berde gebrachte kritiek blijft staan. De redelijkheid om 
uit een aantal gelijk gekwalificeerde voorstellen er één te selecteren voor honorering op 
grond van een tweede, aanvullend (beleids)criterium, is door verzoeker niet betwist. Ook 
de Commissie acht dit niet onredelijk127.’ 

Hierna volgt ongegrond verklaring van het bezwaarschrift.
Bezwaarde stelt niet dat gebruik is gemaakt van een oneigenlijk beoordelings-

criterium. In haar advies spreekt de Commissie B&B van een ‘in de 2e plaats 

127 Zaak 2002/032.
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komend criterium’, waar zij doelt op het criterium dat de doorslag gaf voor hono-
rering dan wel afwijzing van de vijf op wetenschappelijke kwaliteit ex aequo 
geoordeelde voorstellen uit de middengroep. Omdat gebruik van een oneigenlijk 
criterium een schending van de spelregels inhoudt, had de Commissie B&B mijns 
inziens ambtshalve tot een gegrond verklaring van dit bezwaarschrift moeten 
komen. In dit verband is vermeldenswaard dat de Commissie de overweging ‘ook 
overigens heeft de Commissie in het dossier geen aanleiding gevonden om te oor-
delen dat de procedure onzorgvuldig is uitgevoerd’, die zij onder een ongegrond 
geacht bezwaar-/beroepschrift pleegt te plaatsen, hier achterwege heeft gelaten. 
Verder komt de commissieoverweging dat de eindscore van het voorstel voor 50% 
is bepaald door het referentenoordeel en voor 50% door de beoordelingscommis-
sie niet overeen met de onderzoeksbevindingen. In werkelijkheid telt het com-
missieoordeel driemaal zwaarder dan het referentenoordeel. Bovendien gaat het 
in casu om een prioritering. De Commissie B&B weet heel goed dat bij een pri-
oritering relatief kleine verschillen de doorslag kunnen geven. Deze overweging 
is hier mijns inziens misplaatst, en komt het vertrouwen van bezwaarden in de 
bezwaar-/beroepsprocedure niet ten goede.

9.7.4d Strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Zoals reeds in de inleiding van subhoofdstuk 9.7.4 is aangegeven, vormt het 
bezwaar dat sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel128 hier de 
hoofdmoot van de ingebrachte bezwaren. De Haan, Drupsteen & Fernhout stel-
len dat een beroep op dit beginsel niet zo snel tot een gegrondverklaring leidt, 
omdat de gevallen waarnaar wordt verwezen meestal niet gelijk zijn, terwijl een 
oordeel hierover eerder afhangt van het door het betrokken bestuursorgaan 
gevoerde beleid dan van de voorliggende feiten. Op grond van dat beleid kunnen 
er gerechtvaardigde reden zijn om onderscheid te maken tussen verschillende 
gevallen (zie voorbeeld 4 hieronder). Met anderen woorden, kan het staande beleid 
van een bestuursorgaan dus relevant zijn voor (het aanbrengen van een verfijning 
bij) toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Een ander punt is de rangorde tussen 
de ABBB en NWO-beleidsregels. Een definitie van ‘beleidsregels’129 is hier rele-
vant. Tak130 verwijst niet alleen naar de definitie gegeven in artikel 1:3, vierde lid, 
Awb, maar komt ook met een door de Hoge Raad gegeven omschrijving van dit 
begrip. Als het meest in het oog vallende verschil tussen algemeen verbindende 
voorschriften (welke toch gekarakteriseerd kunnen worden als ‘normen’) en 
beleidsregels noemt hij het feit dat beleidsregels enkel de overheid binden, en niet 

128 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 323-326, De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel 1, p. 
100-104.

129 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 62-64.
130 Tak 2005, 388-389.
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de burger. Dat betekent mijns inziens in elk geval dat de ABBB als ongeschreven 
normen van hogere orde zijn dan NWO-beleidsregels, die niet zijn geëxpliciteerd in 
brochurevoorschriften (en als zodanig voor het betrokken NWO-bestuursorgaan 
verbindend zijn geworden). Dit standpunt sluit aan bij de uitkomst van de onder 
2b gegeven voorbeeldzaak, namelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel boven de 
NWO-beleidsregel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’ gaat. Daarbij wil ik speciale 
aandacht vragen voor het belang dat NWO heeft bij het vastleggen van haar beleid 
in officiële regelingen als de Regeling subsidieverlening NWO en de Code Belan-
genverstrengeling. Tegen algemeen verbindende voorschriften kan namelijk, in 
tegenstelling tot beleidsregels, geen bezwaar/beroep worden ingesteld. Tenslotte 
kan een beroep op het gelijkheidsbeginsel slechts worden gedaan waar het gaat 
om besluiten van hetzelfde bestuursorgaan. Een beroep op een subsidiebesluit 
genomen door een ander NWO-gebiedsbestuur dan het gebiedsbestuur dat het 
primaire besluit heeft genomen, kan deze bezwaarde dus niet helpen. Door 
middel van onderstaande voorbeelden wordt aangegeven hoe de Commissie B&B 
in de praktijk met dit type bezwaren omgaat, en hoe de Commissie in concrete 
haar afweging maakt tussen de in casu relevante rechtsbeginselen. Hierbij valt 
op dat de Commissie B&B pas tot een gegrond verklaring van het bezwaar over-
gaat na zich ervan te hebben vergewist, dat de bezwaarde door de geconstateerde 
schending tevens is benadeeld.

Voorbeeld 1: Schending van het non-discriminatie verbod versus misbruik van 
regelgeving:

In geval van een bezwaar tegen leeftijdsdiscriminatie plaatst de Commissie 
B&B daar misbruik van regelgeving van de zijde van bezwaarde tegenover. De 
Commissie komt dan tot de volgende afweging: 

 ‘De Commissie stelt zich op het standpunt dat verzoekers leeftijd ten onrechte in 
beschouwing is genomen, nu de procedureregels dit niet toelaten. De Commissie 
onderkent dat het niet ondenkbaar is dat het in beschouwing nemen van verzoekers 
leeftijd indirect gevolgen kan hebben voor de uitkomst van de beoordeling. Echter, in casu 
wijst niets erop dat verzoeker hiervan nadelige gevolgen heeft ondervonden. Overigens is 
van de zijde van verweerder ingebracht dat ook in de eerste ronde van het programma 
de leeftijd van de aanvragers een rol heeft gespeeld. Het bevreemdt de Commissie dat 
verzoekers projectleider, die in de werkgroep zitting heeft gehad, daar pas – via verzoeker 
– bezwaar tegen maakt, nu hij als betrokken bij deze aanvraag daarmee zijn voordeel 
denkt te kunnen doen131’. 

131 Zaak 2002/057.
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Hierna volgt ongegrond verklaring van het bezwaar.

Voorbeeld 2a: Het gelijkheidsbeginsel leidt tot de beleidsregel: ‘nieuwe ronde, 
nieuwe kansen’.
Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich dat met de uitkomst betreffende eer-
dere aanvragen over hetzelfde – al dan niet herschreven – voorstel geen rekening 
gehouden kan worden binnen een ronde. Zou dat anders zijn dan zou dat beteke-
nen dat nieuwe aanvragen anders behandeld worden dan na een eerdere beoor-
deling herschreven aanvragen. Binnen NWO wordt deze regel wel samengevat 
als: ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’. Dat de Commissie B&B de geldigheid van 
deze regel erkent, blijkt uit haar volgende overwegingen. 

 ‘Verzoeker heeft op zichzelf gelijk dat bij de beoordeling van zijn nieuwe aanvraag de 
beoordeling van zijn eerdere aanvraag geen rol behoort te spelen. Het enkele feit dat 
verzoeker thans alle bij de beslissing op de eerdere aanvraag naar voren gebracht kritiek 
heeft verwerkt, zegt echter op zichzelf niets over hoe over de nieuwe aanvraag moet 
worden beslist132”, en “De Commissie wijst er in dit verband bovendien op dat het feit, dat 
in een vorige beoordelingsronde meer de nadruk is gelegd op andere, zwakkere punten 
niet tot consequentie kan hebben/heeft dat verweerder deze ronde over de zwakte van de 
methodologische kant van het voorstel zou moeten zwijgen133’.

Voorbeeld 2b: De regel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’ versus het zorgvuldig-
heidsbeginsel.

In de inleiding van deze subparagraaf 9.7.4d is al toegelicht, waarom ABBB als 
ongeschreven normen van hogere orde zijn dan NWO-beleidsregels sec. De vol-
gende zaak134 laat hiervan een voorbeeld zien. Een aanvrager heeft voor de tweede 
keer een voorstel ingediend in het NWO-programma voor middelgrote inves-
teringen. Er liggen twee referentenrapporten die positief zijn, hoewel volgens de 
beoordelingscommissie niet onverdeeld gunstig. Eén van de afwijzingsgronden 
luidt dat de institutionele inbedding van het onderzoek onzeker is. Tijdens de 
hoorzitting weet de bezwaarde de Commissie B&B ervan te overtuigen dat het 
gebrek aan zekerheid over de inbedding van het onderzoek de enige valide afwij-
zingsgrond is. De Commissie B&B meent dat in dat geval het verstrekken van 
een subsidie onder de opschortende voorwaarde dat binnen een bepaalde termijn 
uistsluitsel gegeven wordt over die inbedding dan voor de hand had gelegen. De 
Commissie vervolgt dan met: 

132 Zaak 2003/046.
133 Zaak 2003/038.
134 Zaak 2002/034.
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 ‘In dit verband spreekt de Commissie er bovendien haar bevreemding over uit, dat 
verzoeker niet is meegedeeld ten aanzien van zijn vorige aanvraag, ook niet in de 
desbetreffende beroepsprocedure, dat deze aanvraag subsidabel was, al kon deze op 
grond van de prioritering niet worden gehonoreerd. Gezien de bereidheid van een aantal 
universiteiten…om door NWO als subsidiabel gewaardeerde onderzoeksvoorstellen bij 
afwijzing voor NWO-subsidie uit eigen middelen te fnancieren, is verzoeker door deze 
onzorgvuldigheid … kansen tot bekostiging van zijn onderzoek misgelopen. De Commissie 
acht dit niet alleen onjuist maar ook onbehoorlijk. De Commissie is van oordeel dat bij 
de vraag of verzoeker alsnog een (voorwaardelijke) subsidie moet worden toegekend, de 
vorig jaar begane onzorgvuldigheid moet worden betrokken’. 

Een voorbeeld van een afweging tussen de NWO-beleidsregel ‘Nieuwe ronden, 
nieuwe kansen’ en het vereiste van consistentie van beleid is gegeven onder 
9.7.4c135 (zie voorbeeld 6b). Het bezwaar werd gegrond verklaard. Het gaat bij 
laatstbedoeld voorbeeld 6b om een keuze tussen twee beleidsregels van gelijke 
rangorde. Tak zegt hierover dat de grondslag voor het geven van voorrang aan één 
van twee regels van gelijke rangorde bepaald niet duidelijk is136. Deze bewering 
zie ik hier bevestigd. Afgezien van het feit dat de Commissie B&B mijns inziens 
ten onrechte meent dat sprake is van een beleidswijziging, laat de Commissie in 
het midden waarom zij het vereiste van consistentie van beleid hier heeft laten 
prevaleren boven de regel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’.

Voorbeeld 3: Het gelijkheidsbeginsel leidt voorts tot de NWO-beleidsregels dat 
(a) de deadline voor indiening ten aanzien van alle aan de subsidieronde deel-
nemende aanvragers in principe op dezelfde manier worden berekend137, en (b) de 
subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een non-discriminatoire vergoeding 
van (subsidiabele) projectkosten. Voor wat betreft punt (a) komt uitgebreid aan de 
orde in de volgende paragraaf (8.7.5, onder b). In het voorbeeld gaat het om de 
vraag of dat ook betekent dat het bij de aanvraag behorende budget evenmin voor 
wijziging vatbaar is. Deze mening is de Commissie B&B inderdaad toe gedaan, 
zoals de volgende overwegingen uit de voorbeeldzaak138 laten zien: 

 ‘Voor wat betreft het ingebrachte formele bezwaar dat het verweerder niet is toegestaan 
om posten binnen het voorstelde budget te schrappen, merkt de Commissie het volgende 
op. De bij een voorstel behorende begroting maakt onderdeel uit van dat voorstel. In 
het kader van de beoordeling van een aanvraag wordt verweerder derhalve geacht, ook 

135 Zaak 1999/06.
136 Tak, 2005, p. 515.
137 Zie ook onder 9.7.5b.
138 Zaak 2002/069.
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zonder dat dit expliciet is aangegeven in een programmabrochure, het bij die aanvraag 
behorende budget in haar oordeel mee te nemen en, voor zover relevant, ook een 
uitspraak te doen over de opbouw van dit budget en de kosten/baten van het onderzoek. 
De Commissie kan verzoeker derhalve niet volgen in haar formele bezwaar’.

Voor wat betreft punt b is het algemeen bekend dat subsidieverstrekking op 
basis van een op non-discriminatoire wijze berekende kostenvergoeding grote 
problemen oplevert bij subsidiëring van onderzoeksprojecten waarin bepaalde 
semi-overheidsorganen zoals TNO deelnemen. Deze semi-overheidsorganen 
houden namelijk vast aan een kostendoorberekening die afwijkt van de univer-
sitaire kostendoorberekening. Hierbij is wel relevant dat het een zaak betreft van 
ZonMW, die een ruimhartiger indieningsbeleid voert dan NWO vanwege het 
feit dat een groot aantal zorginstellingen buiten de academische wereld wordt 
aangetroffen. De Commissie B&B stelt zich op het standpunt dat de opvoering 
van extra expertisekosten door TNO niet mogelijk op grond van het enkele feit 
dat TNO een semi-overheidsorgaan is. De Commissie komt tot deze uitspraak 
op basis van wat zij redelijk en billijk acht in het verkeer tussen overheids- en 
semi-overheidsorganisaties, zonder het non-discriminatieverbod te noemen. 
Door te concluderen dat de wijze van kostendoorberekening die TNO zichzelf 
heeft opgelegd geen omstandigheid vormt die een uitzondering op het ZonMW-
vergoedingsbeleid rechtvaardigt139, toetst de Commissie B&B feitelijk het belang 
van TNO aan artikel 4:84 Awb. De betreffende overwegingen luiden:

 ‘De Commissie merkt allereerst op dat het door verweerder gevoerde beleid om slechts de 
eigen reële kosten van de gesubsidiëerde projecten te vergoeden op zich zelf rechtens niet 
onjuist is en ook niet onredelijk is te achten. Gelet op hetgeen TNO heeft aangevoerd, 
heeft verweerder niet ten onrechte de thans door haar bestreden posten niet tot de reële 
kosten van het onderzoeksproject gerekend. De Commissie wijst er in dit verband op 
dat verweerder en bezwaarde binnen de context van onderhavig geschil elk een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Verweerder is verantwoordelijk voor een optimale besteding 
van de door haar te verdelen middelen, terwijl bezwaarde verantwoordelijk is voor de door 
haar geleverde kwaliteit en de binnen haar organisatie beschikbare kennis. In het licht van 
deze verantwoordelijkheden meent de Commissie dat, nu onderhavige posten betrekking 
hebben op de kwaliteit van de door haar geleverde producten resp. op de kennis- en 
ervaringsverrijking van haar personeel op het gebied van standaardontwikkeling in het 
algemeen, verweerder mocht besluiten hiervoor geen middelen in te zetten. Volgens de 
Commissie ligt het voor de hand dat bezwaarde binnen haar algemene begroting een 
voorziening treft waarop bedoelde kosten kunnen worden afgeboekt’.

139 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 230 en 325.
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Voorbeeld 4: Gerechtvaardigd onderscheid bij beroep op het gelijkheidsbeginsel.
Het gaat hier om de volgende overwegingen van de Commissie B&B. 

 ‘Voor wat betreft verzoekers bezwaar, dat gelet op de VIDI-doelgroep (zijnde postdocs 
uit de top 10 à 20% van de onderzoekspopulatie, tussen 3 en 8 jaar na hun promotie) 
het gebrek aan ervaring in begeleiding als zodanig geen rol had mogen spelen bij de 
besluitvorming, heeft het gebiedsbestuur het volgende aangevoerd. Het vasthouden 
aan een zo breed mogelijke doelgroep voor het VIDI-programma is een beleidskeuze 
geweest van het Algemeen Bestuur, waaraan het gebiedsbestuur gebonden was. Echter, 
de betrokken VIDI-commissie heeft degenen met een langere postdoc-ervaring op 
onderdeel C (het criterium ‘de persoon van de onderzoeker’) strenger beoordeeld dan 
degenen met minder lange postdoc-ervaring, zodat kandidaten zonder ervaring met het 
begeleiden van aio´s bij voorbaat niet kansloos waren, hetgeen ook blijkt uit het feit dat 
drie andere voorstellen van kandidaten zonder ervaring met het begeleiden van aio’s 
wél zijn gehonoreerd. Daarnaast zijn ook andere aspecten meegewogen op onderdeel 
C zoals overtuigingskracht en de internationale context van de opgedane ervaring.… De 
Commissie acht die beslissing van verweerder juist. De Commissie voegt hieraan toe dat 
naar haar mening het Algemeen Bestuur gezien de tekst van de in onderhavige ronde 
geldende brochure het gevolgde beleid om de VIDI-doelgroep zo ruim mogelijk te houden, 
mocht voeren. Voorts deelt de Commissie niet het standpunt van verzoeker dat gelet op 
de doelgroep het gebrek aan ervaring in begeleiding als zodanig niet een rol zou mogen 
spelen. Daarnaast is de Commissie van mening dat het oordeel van de VIDI-commissie 
in het licht van de referentenrapporten geen aanleiding geeft voor de conclusie dat het 
eindoordeel geen grondslag in die rapporten kan vinden. In aanmerking genomen dat de 
lengte van de postdoc-ervaring is meegewogen bij de oordeelsvorming op onderdeel C, is 
de Commissie van oordeel dat het eerste bezwaar niet voor honorering in aanmerking 
komt140’.

Voorbeeld 5: Het bezwaar dat sprake is van een minder gelukkige procedure-opzet 
kan niet dienen, nu sprake is van een gelijke behandeling van alle aanvragers.

Dit voorbeeld betreft een Open Competitie-voorstel dat als kansloos werd 
afgewezen in het kader van een voorselectie. Het criterium dat – zoals aangege-
ven in de brochure – in het kader van de voorselectie is gebruikt, is de innovati-
viteit van het onderzoek met de volgende onderverdeling: a. originaliteit van de 
vraagstelling/onderzoeksmethode; b. potentie tot baanbrekende resultaten, en c. 
zichtbare vernieuwing ten opzichte van eerder werk. In de tweede fase van de 
beoordelingsprocedure waarbij referenten zijn ingeschakeld zijn de – eveneens 
in de brochure aangegeven – criteria originaliteit, kwaliteit voorstel, en kwaliteit 

140 Zaak 2002/044.
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onderzoeksgroep gehanteerd. Bezwaarde stelt dat zo sprake is van een incorrecte 
besluitvorming. De Commissie-overwegingen luiden: 

 ‘De Commissie heeft vastgesteld dat de procedure met betrekking tot verzoekers voorstel 
is uitgevoerd conform de tevoren opgestelde spelregels. De Commissie is van mening dat 
verzoeker haar niet overtuigd heeft dat hij meer dan de overige kandidaten getroffen zou 
zijn door de voorselectieprocedure die, nu deze geen trechterfunctie heeft vanwege het 
stellen van eigen criteria, minder bevredigend is. Daarom ziet de Commissie, ondanks 
haar bezwaren ten aanzien van die procedure, geen aanleiding om verzoekers bezwaar 
te honoreren141’.

Voorbeeld 6: Strijd met het vertrouwens142 – en het zorgvuldigheidsbeginsel, nu 
de feitelijke proceduregang te veel afwijkt van de voorgeschreven procedure.

De volgende overwegingen143 zijn hier relevant: 

 ‘1. ten aanzien van deze afgewezen aanvragen is té ver afgeweken van de gebruikelijke 
proceduregang; 2. deze vergaande afwijking is pas bekend gemaakt aan de aanvragers 
vlak voor de sluitingstermijn voor indiening van de aanvraag, zodat zij bij het schrijven van 
hun aanvraag geen rekening meer konden houden met de beoordelingswijze daarvan …; 
3. de besluitvorming is rommelig geweest en daarmee niet correct, en 4. het verslag van 
de besluitvormende vergadering bevat niet alle noodzakelijke mededelingen, die inzicht 
geven in de totstandkoming van de besluitvorming binnen de beoordelingscommissie 
zoals op basis van art. 125bis van de Ambtenarenwet juncto artikel 2:5 van de Awb vereist 
is, terwijl gezien het verslag van het betrokken gebiedsbestuur eveneens onduidelijkheid 
bestaat over het aan de beoordelingscommissie verleende mandaat tot wijziging van de 
procedure. In het licht van verzoekers bezwaren in samenhang met de bezwaren die in 
de twee andere beroepschriften ten aanzien van de gewraakte procedure zijn aangevoerd 
kan de Commissie niet anders dan concluderen dat voorgaande tekortkomingen in 
de procedure tezamen wegens schending van met name het vertrouwens- en het 
zorgvuldigheidsbeginsel betekenen dat de gevolgde procedure niet door de beugel kan’. 

Hierna volgt gegrond verklaring van het beroepschrift in genoemde zaken. Van 
de drie hier besproken zaken leidde alleen zaak 2001/012 luiteindelijk alsnog tot 
honorering.

141 Zaak 2002/071.
142 J.E.M. Polak & W. den Ouden, Preadvies 2004, 98-99.
143 Zie de zaken 2001/012, 013, en 014.
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Bespreking van Tabel 9.5: Het aantal gegrond verklaarde bezwaren (20) van type 4 
is relatief hoog – 27,4% – in verhouding tot het aantal ingediende bezwaren (73). 
Alleen binnen categorie 6 (ondeugdelijke motivering) is het percentage gegrond 
verklaarde bezwaren nog hoger, namelijk 31,5%. Het lage percentage gegrond ver-
klaarde bezwaren in categorie 10 (6,3%) valt te verklaren uit het feit dat de Com-
missie inhoudelijke bezwaren slechts marginaal toetst, terwijl ten aanzien van 
procedurele tekortkomingen waaronder schending van spelregels en motiverings-
gebreken een volledige heroverweging plaatsvindt. Het relatief lage percentage 
gegrond verklaarde bezwaren in restcategorie 11 (9,5%) is verklaarbaar doordat hier 
vaak sprake is van een minder zorgvuldige proceduregang144 ten opzichte van álle 
aanvragers, zonder dat specifieke procedureregels kunnen worden aangewezen 
die geschonden zijn. Dat impliceert dat de bezwaarde bij geconstateerd onzorgvul-
dig handelen niet in een nadeliger positie terecht is gekomen ten opzichte van de 
overige aanvragers binnen dezelfde ronde en dit onzorgvuldig handelen daarmee 
niet de (negatieve) uitkomst van zijn zaak kan hebben bepaald. Ook speelt een 
rol dat het binnen de restcategorie vaak gaat om een beroep op schending van 
abstracte normen (de ABBB) en een bezwaarde vaak niet kan aantonen waarom in 
concreto sprake is van schending van deze abstracte normen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 4 (spelregels geschonden)
In de tekst van paragraaf 9.7.4 is al een aantal conclusies opgenomen. Hieraan 
kunnen nog de volgende punten met bijbehorende conclusies worden toege-
voegd.

De verhouding beoordelingscommissie-besluitnemend orgaan
Een belangrijk aspect dat bij de bespreking van de schending van gegeven bro-
chureregels naar boven komt, is de reikwijdte van de bevoegdheid van het besluit-
nemend bestuursorgaan om van het advies van een beoordelingscommissie af te 
wijken. In zaak 1999/010145 neemt de Commissie B&B een duidelijk standpunt in, 
namelijk dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om, zowel op inhoudelijke 
als beleidsmatige gronden, van het (prioriterings)advies van een beoordelings-
commissie af te wijken. Gezien het feit dat de NWO-beoordelingscommissies 
worden ingesteld door het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor die beslui-
ten, en daarmee opereren in mandaat van het verantwoordelijke bestuursorgaan, 
is dit standpunt van de Commissie B&B begrijpelijk. Een bestuursorgaan blijft 
immers krachtens artikel 10:7 Awb bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf 
uit te oefenen. Toch plaats ik hier de volgende drie kanttekeningen.

144 Zie onder 9.7.11.
145 Zie paragraaf 9.7.4c, voorbeeld 7a.
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1. Het Algemeen Bestuur is krachtens artikel 4 van de NWO-Instellingswet ver-
antwoordelijk voor de inrichting van de NWO-organisatie. De NWO-bestuurs-
organen hebben krachtens artikel 9 van de NWO-instellingswet een eigen wet-
telijke bevoegdheid om subsidiebesluiten te nemen met inachtneming van de 
door het Algemeen Bestuur te geven richtlijnen. De Regeling subsidieverlening 
NWO, die geldt als een algemeen verbindend voorschrift146, is zo’n ‘richtlijn’. 
Artikel 2.7 van deze Regeling schrijft voor dat een bestuursorgaan beslist aan 
de hand van een advies van een beoordelings(advies)orgaan (hierna: beoor-
delingscommissie). Artikel 2.6 schrijft voor dat een beoordelingscommissie 
aan de hand van de referentenrapporten en de reactie hierop van de aanvrager 
advies uitbrengt ten aanzien van de prioritering van de subsidieaanvraag ten 
opzichte van andere aanvragen, gelet op de inhoudelijke kwaliteit van de sub-
sidieaanvraag. Nu is de Regeling subsidieverlening NWO niet op alle NWO-
subsidieprogramma’s van toepassing. In dat geval wordt de Regeling op grond 
van artikel 1.2 zoveel mogelijk analoog toegepast, voor zover de brochure niet 
anders bepaalt. Mijns inziens behoeft dit artikel bijstelling, en zal in dit artikel 
1.2 moeten worden opgenomen welke bepalingen uit de Regeling in alle geval-
len prevaleren boven de brochure. Het gaat dan vooral om die artikelen die de 
kern uitmaken van de NWO-procedures, te weten de artikelen 2.4, 2.6 en 2.7. 
Laten we er – gemakshalve – van uitgaan dat deze drie artikelen van toepassing 
zijn op álle NWO-subsidieprogramma’s. Het feit dat een beoordelingscommis-
sie wordt ingesteld door het bestuursorgaan dat de subsidiebesluiten neemt 
en daarmee opereert onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan, 
betekent gezien de specifieke inrichting van de NWO-organisatie, ondanks de 
niet-privatieve werking van mandaatverlening, nog niet dat dit bestuursorgaan 
ongelimiteerd mag afwijken van het advies van een beoordelingscommissie. 
Artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening staat daaraan in de weg. Dit 
artikel schrijft dwingend voor dat het oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van 
de voorstellen afkomstig is van de beoordelingscommissie. Enerzijds is het 
Algemeen Bestuur krachtens artikel 4 van de Instellingswet bevoegd tot het 
geven van een dergelijke dwingende bepaling; anderzijds wordt krachtens arti-
kel 9 van diezelfde wet de bevoegdheid van de gebiedsbesturen door dergelijke 
bepalingen (vervat in ‘richtlijnen’) ingeperkt. Ook overigens wordt niet inge-
zien waarom de bevoegdheid van een gebiedsbestuur in zijn hoedanigheid 
van mandans niet tot op zekere hoogte zou kunnen worden ingeperkt, zolang 
dit bestuur in staat blijft om zijn verantwoordelijkheid als mandans te nemen. 
Mocht het bestuursorgaan in het kader van zijn verantwoordelijkheid als man-
dans (controletaak) vaststellen dat sprake is van een aperte misslag die herstel-

146 ABRvS 22 september 2000, nr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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baar is zonder dat daarmee het commissieoordeel op losse schroeven komt te 
staan, dan kan dit bestuursorgaan het commissieoordeel corrigeren. Over de 
onderzoeksperiode is echter geen enkel voorbeeld gevonden van een gebiedsbe-
stuur, dat op inhoudelijke gronden het advies van een beoordelingscommissie 
heeft overruled. Praktisch gesproken rest een gebiedsbestuur in geval van een 
onzorgvuldige voorbereid advies weinig anders dan de betrokken beoordelings-
commissie vragen haar advisering over te doen respectievelijk bij te stellen, 
ofwel de beoordelingscommissie ontslaan van haar adviestaak en een andere 
commissie benoemen die de advisering over moet doen. Het bestuursorgaan 
is – ook al beschikt het over de notulen van de oordeelsvormende vergadering 
van de beoordelingscommissie – immers niet op de hoogte van de accenten die 
zijn gelegd bij de onderlinge afweging van de voorstellen in die vergadering, 
en er moet sprake blijven van een ‘advies van het beoordelings adviesorgaan’. 
Instelling van Ad Hoc Commissies (met passering van de betrokken beoorde-
lingscommissie) heeft binnen NWO enkel nog plaatsgevonden op het niveau 
van het Algemeen Bestuur147. Mijns inziens gaat het Algemeen Bestuur eerder 
tot een dergelijke aktie over vanuit haar controlerende taak als beroepsinstan-
tie van besluiten van de gebiedsbesturen. Het feit dat het Algemeen Bestuur 
wat meer op afstand staat van een door een Gebiedsbestuur ingestelde beoor-
delingscommissie, maakt het gemakkelijker hiertoe over te gaan. Dat neemt 
niet weg dat het enige voorbeeld dat ik gevonden heb waarin het Algemeen 
Bestuur het advies van een beoordelingscommissie bijstelt148, evenmin een 
inbreuk vormt op het inhoudelijk commissieoordeel met het oog op de pri-
oritering van de voorstellen. In deze zaak verschoof het Algemeen Bestuur 
een door de beoordelingscommissie subsidiabel beoordeeld voorstel naar een 
niet-subsidiabele plaats op de prioriteringslijst, omdat het voorstel duidelijk 
niet voldeed aan de in de brochure vermelde voorwaarden voor deelname aan 
het programma. Feitelijk gaat het hier om een correctie van de wijze waarop 
de beoordelingscommissie het in de brochure neergelegde beleid heeft geïn-
terpreteerd en toegepast.

 Op grond van het voorgaande durf ik te stellen dat een gebiedsbestuur prak-
tisch gesproken geen enkele ruimte heeft om zich, waar het in eerste instan-
tie genomen subsidiebesluiten betreft, in te laten met het inhoudelijk oordeel 
waarop die besluiten zijn gebaseerd. Iets anders is het gesteld bij het nemen 
van een nieuw subsidiebesluit, nadat in bezwaar/beroep het in eerst instantie 
genomen subsidiebesluit is vernietigd door het Algemeen Bestuur met terug-
verwijzing van de zaak naar het bestuursorgaan dat in eerste instantie het 

147 Zie onder 9.7.1 (Conflict of Interest).
148 Zie Casimir-zaak 2005/061, zijnde no 6 van de contraire zaken beschreven onder 9.8.
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besluit heeft genomen. De betrokken beoordelingscommissie is dan vaak al 
ontbonden, zodat het verleidelijk is voor een gebiedsbestuur om dan zelf maar 
het nieuwe besluit te nemen. Toch is deze praktijk niet correct. Een gebiedsbe-
stuur heeft er belang bij om, nadat het budget voor de ronde is opgesoupeerd, 
niet tot honorering over te gaan. Het is als het ware betrokken bij het nieuw te 
nemen besluit. Bovendien is een gebiedsbestuur, de notulen van de beoorde-
lingscommissie ten spijt, niet goed op de hoogte van het gewicht van de argu-
menten die in de oordeelsvormende vergadering van de beoordelingscommis-
sie in het kader van de prioritering over tafel zijn gegaan. Naar aanleiding van 
de meest recente jaarlijkse terugkoppeling van bezwaar/beroepszaken heeft 
het Algemeen Bestuur zich er al mee akkoord verklaard dat op dit punt een 
aanvullende bepaling wordt opgenomen in de Regeling subsidieverlening.

2. Een andere situatie doet zich voor, wanneer een NWO-bestuursorgaan het 
advies van de beoordelingscommissie accepteert, en vervolgens op grond 
van eigen beleidsoverwegingen, die niet op een lijn liggen met de inhoudelijk 
beoordelingscriteria als neergelegd in de programmabrochure, vindt dat zij 
het prioriteringsadvies niet één op één moet overnemen. In dat geval mag 
het bestuursorgaan van dat advies afwijken gezien de haar in artikel 9 van de 
NWO-instellingswet gegeven (beleids)bevoegdheid alsmede de formulering 
van voornoemd artikel 2.7, mits die afwijking afdoende wordt onderbouwd149 
en tevens voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste. Mijn kritiek gegeven bij 
de voorbeelden 7a en 7b onder 9.7.4c sluit aan bij het gestelde onder boven-
staande punten 1 en 2.

3. Ondanks het door haar ingenomen standpunt in zaak 1999/010 ziet toch ook 
de Commissie B&B de beoordelingscommissies als ‘commissies waaraan de 
beslissing met uitzondering van administratieve organen’ is opgedragen. Dit 
blijkt uit het feit dat de Commissie B&B in de zaken 1999/012, 013 en 014 
(welke zaken uit dezelfde periode dateren als zaak 1999/010) verwijst naar 
artikel 125bis van de Ambtenarenwet, dat op zijn beurt verwijst naar arti-
kel 125, eerste lid, onderdeel n (thans lid l), van deze wet. In dit artikellid n 
(thans l) wordt gesproken van ‘commissies waaraan de beslissing met uitsluiting 
van administratieve organen is opgedragen’. Ook op dit punt is de advisering van 
de Commissie mijns inziens niet echt consistent.

Een puntenscore als motivering van een afwijzingsbesluit
Uit de zaak gegeven als voorbeeld 3 onder 9.7.b blijkt dat niet alleen volgens de 
Commissie B&B, maar ook volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

149 Zoals de laatste zin uit de overwegingen van zaak 1999/010.
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van State150 – onder bepaalde omstandigheden – in een subsidieafwijzingsbesluit 
volstaan kan worden met een puntenscore. Deze omstandigheden zijn, dat sprake 
is van een voorstel dat op grond van de individuele beoordeling van de leden van 
een beoordelingscommissie terecht komt op de voorlopige prioriteringslijst van 
de commissie op een kansloze plaats, terwijl dit voorstel niet meer is besproken 
in de oordeelsvormende vergadering van de commissie. De NWO-beoordelings-
commissies zouden met deze wetenschap hun voordeel kunnen doen, mits een 
dergelijke handelwijze als (hoofdlijn van) bestendig beleid in de Regeling subsi-
dieverlening wordt vastgelegd151.

De in het kader van het primaire proces te gebruiken beoordelingsschaal
In de zaak gegeven als voorbeeld 4 onder 9.7.4b stelt de Commissie B&B zich op 
het standpunt dat het gebruik door de beoordelingscommissie van een ruimere/
meer genuanceerde beoordelingsschaal dan door de referenten gehanteerd past 
in de visie dat de beoordelingscommissie een eigen oordeel toekomt in het kader 
van de prioritering van de voorstellen. Ik kan mij niet in dit standpunt vinden. 
Binnen de subsidieronde die voorwerp van onderzoek was in deel I, werd 5-punts 
schaal gebruikt. Hierbij stond de score 5 voor ‘onvoldoende’, en de score 4 voor 
‘verdient herschrijving/in deze vorm niet subsidiabel’. Daarmee bleef een sco-
rerange over van 1 t/m 3 (excellent/zeer goed/goed), waarbinnen de referenten de 
kwaliteit van de 176 subsidiabele voorstellen moesten onderbrengen. De beoor-
delingscommissie bracht een verfijning aan door gebruikmaking van tussenca-
tegorieën. Weliswaar is het de taak van de beoordelingscommissie om tot een 
selectie van voorstellen te komen, maar deze selectie vond nu wel plaats op weinig 
betrouwbare informatie. Immers, niet na te gaan valt of de commissiescore 1.25, 
1.50 of 1.75 klopte, waar de referenten telkens de score 1.0 hadden gegeven. Mijns 
inziens had de referenten al gevraagd moeten worden om met een scorerange van 
7 te werken om de gradaties van subsidiabiliteit meer genuanceerd aan te kunnen 
geven. Hierbij verdient het – om interpretatieverschillen door toedoen van de 
tussenliggende ‘gelabelde’ categorieën op te vangen – aanbeveling om enkel de 
extremen van de scorerange te benoemen.

Het beoordelingsproces voor 100% in handen van één gremium
Uit de zaak gegeven als voorbeeld 1 onder 8.7.4c blijkt dat het niet inschakelen 
van referenten het risico met zich brengt dat bij afgewezen aanvragers al gauw 
de schijn gewekt wordt dat niet zakelijke argumenten een rol hebben gespeeld 
bij de besluitvorming. Mijns inziens is het daarom noch verstandig noch fair om 

150 ABRvS 19 mei 2004, reg.nr. 200305743/1.
151 Kamerstukken II, 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 39.
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de uitkomst van welke subsidieprocedure dan ook afhankelijk te maken van het 
enkele oordeel van één gremium.

Kostenvergoeding in bezwaar
Op 12 maart 2002 is de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures (Stb. 2002, 55) 
in werking getreden. Vóór de inwerkingtreding van deze wet had een belangheb-
bende de keuze een verzoek tot vergoeding van kosten gemaakt in een bezwaar-/
beroepsprocedure aan de bestuurlijke of burgerlijke rechter voor te leggen. Door 
het uiteenlopen van de jurisprudentie van de bestuursrechter en Hoge Raad was 
niet duidelijk in hoeverre die kosten voor vergoeding in aanmerking kwamen. 
Genoemde wet heeft daar verbetering in gebracht. Het vergoedingscriterium152 
is in zoverre beperkt dat bij formele fouten en motiveringsgebreken geen ver-
goeding mogelijk is, omdat deze in bezwaar kunnen worden hersteld153. Dat 
betekent dat met name in geval van vernietiging van een bestreden besluit ten 
gevolge van een gegrond verklaard bezwaar van het type dat in deze subpara-
graaf 9.7.4 is besproken, door de bezwaarde om een onkostenvergoeding kan 
worden gevraagd. De hoogte van het toe te kennen bedrag hangt tevens af van de 
omvang van de betrokken belangen. Tot nog toe is slechts één maal een verzoek 
tot onkostenvergoeding ingediend, maar werd afgewezen omdat geen sprake was 
van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan, dat het bestreden besluit had 
genomen.

Samengevat zijn de conclusies die uit het in subparagraaf 9.7.4 besproken type 
bezwaren (schending van spelregels) getrokken kunnen worden:
a. Zolang NWO zich aan de op grond van de geldende wet- en regelgeving valide 

procedurespelregels en beginselen houdt, heeft zij verder beleidsvrijheid om 
haar beoordelingsprocedures naar eigen goeddunken in te richten.

b. De voor NWO geldende regelgeving, in hiërarchische rangorde gegeven is:
1. regels bij formele wet gegeven, en de (ongeschreven) ABBB;
2. de bepalingen van de Regeling subsidieverlening NWO en bijvoorbeeld 

de Code Belangenverstrengeling die zijn gegeven krachtens artikel 9 van 
de NWO-instellingswet, en als zodanig algemeen verbindende kracht heb-
ben154;

3. de NWO-brochureregels, voor zover deze berusten op de Regeling subsi-
dieverlening NWO;

152 Zie de artikelen 7:15 en 7:28 van de Awb.
153 Bangma, ‘de Gemeentestem’, no. 7160, p. 159-162; Winter e.a., ‘de Gemeentestem’, no. 7234, 

p. 425-433.
154 Zie Rb. 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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4. NWO-beleid dat is neergelegd in een programmabrochure of anderszins 
bekend is gemaakt nadat daarover een besluit is genomen als bedoeld in 
artikel 1:3, vierde lid, van de Awb.

5. Staand NWO-beleid dat niet is vastgelegd in officiële beleidsregels of een 
NWO-programmabrochure.

c. Het verdient aanbeveling de kernbepalingen uit de Regeling subsidieverlening 
NWO (waartoe in elk geval de artikelen 2.4, 2.6, en 2.8 van deze Regeling 
behoren) expliciet op alle NWO-procedures van toepassing te verklaren155.

d. Afwijking door een programmacommissie van de tevoren gegeven spelregels 
is slechts mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. Noodzakelijke voor-
waarde daarvoor is dat de commissie het besluit tot afwijking met betrekking 
tot een bepaalde procedurestap neemt voorafgaand aan de beoordeling van de 
voorstellen die bij die procedurestap betrokken zijn, die afwijking afdoende 
beargumenteert, en de betrokken aanvragers zo mogelijk vooraf op hoogte 
stelt en hun de gelegenheid geeft om hun voorstel terug te trekken respectie-
velijk als alternatief in de volgende ronde te laten meedingen.

e. Alleen een beoordelingscommissie mag op inhoudelijk gronden oordelen in 
het kader van een subsidiebeoordelingsprocedure ingevolge artikel 2.6 van 
de Regeling subsidieverlening. Inhoudelijke criteria kunnen door een NWO-
gebiedsbestuur of daarmee gelijk gesteld NWO-bestuursorgaan in elk geval 
niet gebruikt worden om de door een beoordelingscommissie geadviseerde 
prioritering om te keren.

f. Beleidscriteria kunnen alleen gebruikt worden door het betrokken bestuursor-
gaan teneinde de prioriteringsvolgorde om te keren, mits die omkering bear-
gumenteerd is en voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste.

g. In principe geldt binnen NWO de beleidsregel ‘nieuwe ronden, nieuwe 
kansen’.

h. De NWO-bureaus dienen zich er rekenschap van te geven dat niet vrijelijk 
gekozen kan worden tussen een aanbestedingsprocedure en een subsidiepro-
cedure.

i. Het is noch verstandig noch fair om de uitkomst van welke subsidieprocedure 
dan ook afhankelijk te maken van het enkele oordeel van één gremium.

j. Het staande beleid van een bestuursorgaan kan leiden tot het aanbrengen van 
een verfijning bij toepassing van het gelijkheidsbeginsel.

k. In de inleiding van 9.7.4d werd speciale aandacht gevraagd voor het belang dat 
NWO heeft bij het vastleggen van haar beleid in officiële regelingen, gezien 

155 W. den Ouden & K.M. Westra, ‘Gemeentelijke subsidies en de Awb’, de Gemeentestem nr. 7156, 8 
febr. 2002, p. 29.
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het feit dat tegen algemeen verbindende voorschriften, in tegenstelling tot 
beleidsregels, geen bezwaar/beroep openstaat.

l. Tegen beleid kan binnen NWO met succes in bezwaar worden gekomen, voor 
zover dat beleid een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in eerste instantie. 
Daarmee lijkt NWO in het kader van bezwaarschriftenprocedures afdoende te 
voldoen aan het vereiste van artikel 7:11 Awb (heroverweging op basis van het 
ingediende bezwaarschrift).

m. Onder bepaalde omstandigheden kan volgens de ABRvS in een subsidieafwij-
zingsbesluit volstaan worden met een puntenscore.

Het verdient aanbeveling bovenstaande conclusies a t/m k op te nemen in de 
Regeling subsidieverlening of in een protocol ten behoeve van programmacom-
missies en NWO-bureaus.

9.7.5 Nieuwe feiten

Hierbij wordt onderscheiden in twee soorten nieuwe feiten. Enerzijds gaat het om 
feiten die door het bestuursorgaan zijn verzameld bij de voorbereiding van het 
te nemen subsidiebesluit en ten aanzien waarvan de hoorplicht van artikel 4:7 
Awb geldt. Deze feiten komen tersprake onder 9.7.5a. Anderzijds betreft het alle 
overige feiten die voor de beoordeling weliswaar relevant zijn, met name door de 
aanvrager ingebrachte feiten en feiten die buiten de procedure om plaatsvinden 
ná de deadline voor indiening respectievelijk nadat het besluit in eerste instantie 
is genomen. Deze feiten komen ter sprake onder 9.7.5b.

9.7.5a Bezwaren tegen schending wederhoor principe
De Commissie B&B gaat er vanuit dat waar tijdens de besluitvorming in eerste 
instantie schending van deze hoorplicht heeft plaatsgevonden, dit gebrek wordt 
gerepareerd bij gelegenheid van de hoorzitting die in het kader van de bezwaar-/
beroepsprocedure plaatsvindt. De achterliggende gedachte van de Commissie 
hierbij is dat de bezwaarde daarmee, na ontvangst van het volledige bezwaardos-
sier, alsnog de kans geboden om zijn zaak alsnog toe te lichten156. Wanneer dan 
tevens vaststaat, dat de bezwaarde door die schending niet in een dusdanig nade-
liger positie terecht gekomen is ten aanzien van de overige aanvragers binnen 
dezelfde subsidieronde dat de afwijzing van zijn voorstel daarvan mogelijk het 
gevolg is, dan kan haar inziens met toepassing van artikel 6:22 Awb het bestre-
den besluit in stand gelaten worden. Deze opvatting van de Commissie B&B sluit 

156 Zoals zaak 2001/024.
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aan bij de opvatting van Tak157 op dit punt. Zoals reeds vermeld in subparagraaf 
3.5.1 wordt in de literatuur aan de hoorplicht in eerste instantie minder strikt 
vastgehouden dan in bezwaar-/beroep158. Van die toepassingsruimte maakt de 
Commissie B&B gebruik, zoals uit de volgende overwegingen van de Commissie 
B&B uit het laatste jaar van de vorige eeuw moge blijken. 

 ‘Indien een gebiedsbestuur of een beoordelingscommissie een element inbrengt dat nog 
niet eerder in de procedure is ingebracht, dan eist de zorgvuldigheid volgens de Commissie 
B&B niet in alle gevallen dat hoor- en wederhoor wordt toegepast. Naar het oordeel van 
de Commissie zijn de nieuwe elementen die door het gebiedsbestuur (in casu) in de 
beoordeling zijn ingebracht niet van overwegende invloed geweest op het eindoordeel159’, 
en ‘De zorgvuldigheid vereist echter niet dat een bezwaarde in de gelegenheid wordt 
gesteld om te reageren op ieder oordeel dat op enig moment in deze procedure wordt 
gegeven160’. 

Deze overwegingen zijn binnen NWO wel gezien als een vrijbrief om zelf te bepa-
len wanneer aan aanvragers de gelegenheid geboden wordt tot wederhoor. Dat 
dit de Commissie te ver ging, blijkt uit de volgende commissieoverwegingen ten 
overvloede in zaak 2000/005: 

 ‘Terzijde wijst de Commissie erop dat de besluitvormingsprocedure van het gebiedsbestuur 
in het kader van de subsidieronde middelgrote investeringen zodanig is ingericht dat 
de aanvragers geen gelegenheid wordt geboden tot wederhoor naar aanleiding van de 
referentenrapporten betreffende de definitieve aanvraag. …Het kunnen inbrengen van 
commentaar op kritiek aangaande zijn voorstel, in de wetenschap dat dit commentaar 
vervolgens bij de besluitvorming wordt meegewogen – zoals uit het eindoordeel moge 
blijken –, is voor de acceptatie van het eindoordeel door de betrokken wetenschappelijk 
onderzoeker belangrijk. De motivering wint daarmee aan overtuigingskracht. De 
Commissie geeft dan ook in overweging in de procedure in te bouwen dat aanvragers op 
referentenrapporten kunnen reageren’. 

Daarmee geeft de Commissie aan dat, waar referenten zijn ingeschakeld, – los 
van wat er in de Regeling subsidieverlening NWO en/of de programmabrochure 
staat vermeld – een zorgvuldige besluitvorming vereist dat een aanvrager in elk 
geval één maal gehoord wordt alvorens zijn voorstel af te wijzen.

157 Tak, 2005, p. 675.
158 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 170-171; Koenraad & Sanders 2006, p. 63.
159 Zaak 1999/018.
160 Zaak 1999/015.
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Vervolgens doet zich de situatie voor waarin een voorstel over panelonderzoek 
wordt afgewezen vanwege de kritiek ten aanzien van de onderzoeksmethode. 
Het voorstel wordt herschreven en opnieuw ingediend. Ook dit herziene voorstel 
wordt afgewezen, nu vanwege de kritiek dat de noodzaak voor panelonderzoek 
onvoldoende onderbouwd is. De onderzoeker gaat vervolgens in beroep tegen het 
feit dat het wederhoor principe is geschonden met betrekking tot deze laatste 
kritiek. De Commissie B&B overweegt dan: 

 'De Commissie is van mening dat de handelwijze om in een tweede ronde de aanvraag 
enkel op een novum af te wijzen zonder speciale motivering niet van zorgvuldigheid 
getuigt, temeer daar die afwijzing steun op een stemverhouding van drie staat tot vijf 
binnen het besluitvormend orgaan. Het feit dat verzoeker tot op zekere hoogte heeft 
kunnen reageren op het desbetreffende referentenrapport maakt dit niet anders, omdat 
verzoeker er bij die reactie vanuit mocht gaan dat de noodzaak tot panelonderzoek geen 
discussiepunt vormde161’. 

Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar alsook honorering van de aan-
vraag.

Laatst besproken zaak wordt feitelijk gegrond verklaard vanwege een motive-
ringsgebrek, en niet vanwege schending van de hoorplicht. Helaas expliciteert de 
Commissie B&B dat niet.

De in 2000 aangegeven lijn trekt de Commissie B&B in 2002 door het begrip 
‘verrassingselement’ te introduceren. Deze introductie vindt heel terloops plaats 
door middel van de volgende overweging: 

 ‘De Commissie is van oordeel dat bedoelde opmerkingen [lees: in het eindoordeel] wel 
degelijk als verrassingsargumenten te beschouwen zijn, zodat verzoeker terecht stelt dat 
hem het recht op een weerwoord ten aanzien van deze punten is onthouden162’. 

Hierna wordt het bezwaar gegrond verklaard, overigens zonder nadere overwe-
ging dat bezwaarde door schending van het wederhoor principe benadeeld is. 
Sindsdien hanteren zowel de Commissie B&B als NWO het begrip ‘verrassings-
element’ om te bepalen wanneer sprake is van schending van de hoorplicht in 
eerste instantie. De volgende overwegingen zijn daar nog een voorbeeld van: 

 ‘Bovendien kan de beoordelingscommissie een verzoeker de kans geven om in dupliek 
wederom te antwoorden indien het oordeel van de beoordelingscommissie afwijkt van dat 

161 Zaak 2000/004.
162 Zaak 2002/090.
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van de referenten, zoals in onderhavige zaak is gebeurd. Zij is hiertoe echter niet zonder 
meer verplicht. … Naar het oordeel van de Commissie komen hier geen totaal nieuwe 
onderwerpen aan de orde. Hooguit gaat het over nieuwe elementen van de vraagtekens 
die eerder in de procedure aan de orde zijn gesteld. Dat de beoordelingscommissie 
de vraagtekens verder heeft gemotiveerd, getuigt volgens de Commissie juist van 
zorgvuldigheid met betrekking tot de motivering. Dat hierbij dan eventueel nieuwe 
elementen naar voren kunnen komen, kan onvermijdelijk zijn163’.

In het kader van hoor en wederhoor gaat het volgens de Commissie B&B om het 
standpunt van de beoordelingscommissie als zodanig. Uiteraard moet dat stand-
punt inzichtelijk zijn. Een preadvies op zichzelf is slechts een intern stuk, dat 
bij hoor en wederhoor buiten beschouwing blijft, tenzij in het standpunt ernaar 
wordt verwezen. In gelijke zin moet worden geoordeeld over een eventuele notitie 
die, na hoor en wederhoor, voor de uiteindelijke besluitvorming is opgesteld.

9.7.5b Bezwaren betreffende het meenemen van externe nieuwe feiten
Hieronder volgt een aantal overwegingen die het standpunt van de Commissie 
B&B tot 2004 ten aanzien van door een aanvrager ingebrachte nieuwe feiten dui-
delijk maken. 

 ‘Hoewel men bij de beoordelingscommissie algemene kennis mag veronderstellen, 
neemt dit niet weg dat men de relevante informatie in de aanvraag dan wel in het 
weerwoord had moeten vermelden. Dit is niet in voldoende mate gebeurd. Verder is in 
het beroepschrift informatie gegeven die ten tijde van de beoordeling van de aanvraag 
nog niet voorhanden was. De Commissie B&B is van mening dat na beoordeling van 
de aanvraag geen rekening meer gehouden kan worden met nieuwe feiten; dat zou het 
beoordelingsproces teveel verstoren164’, en ‘het is ondoenlijk (lees: voor verweerder) om 
eerder bij NWO ingebrachte kennis, die op een aanvraag betrekking heeft respectievelijk 
kan hebben, te inventariseren165’. Als praktische tip geeft de Commissie nog mee dat ‘de 
enkele verwijzing – naar publicaties en andere relevante feiten – in een aanvraag niet 
voldoende is166’.

In 2004 scherpt de Commissie haar standpunt aan betreffende de mogelijkheden 
voor een aanvrager om nieuwe informatie in te brengen. Zij stelt dan dat alle rele-
vante informatie betreffende het voorstel in de aanvraag zelf terug te vinden moet 

163 Zaak 2004/016.
164 Zaak 1999/012 (administratief beroep).
165 Zaak 2001/005 (administratief beroep).
166 Zaak 2003/032 (bezwaarschriftprocedure).
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zijn. De desbetreffende overwegingen luiden: ‘Een aanvrager is verantwoordelijk 
voor het verstrekken van álle voor zijn aanvraag relevante informatie in zijn aanvraag 
en draagt dan ook de consequenties van het niet (tijdig) verstrekking van die informatie. 
De procedure is derhalve geen interactief proces dat kan leiden tot een verbeterd voorstel, 
bijvoorbeeld door niet in de aanvraag verstrekte informatie alsnog in het weerwoord 
te geven. Er is dan sprake van een ongeoorloofde uitbreiding van de aanvraag167’. Dat 
neemt niet weg dat de Commissie B&B rond diezelfde tijd168 veeleisender lijkt te 
worden ten opzichte van het bestuursorgaan met betrekking tot informatie die niet 
in de procedure werd ingebracht door de aanvrager (wel werd ernaar verwezen), 
maar desondanks de uitkomst van de besluitvorming in een voor de aanvrager 
gunstige zin zou kunnen beïnvloeden. Het gaat om de volgende commissieover-
weging: ‘dat aan het enkele feit dat het (Engelse) onderzoek nog niet was gepubliceerd 
bij de beoordeling te zwaar gewicht is toegekend. In ieder geval had in dat Engelse onder-
zoek aanleiding moeten worden gevonden de gegeven beoordeling nader te motiveren’. 
Weliswaar laat de Commissie B&B hier expliciet in het midden in welke mate een 
beoordelingscommissie met de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied reke-
ning moet houden na de deadline voor indiening, maar toch was het betrokken 
bestuursorgaan niet blij met deze overweging. Bedoeld onderzoek was (nog net) 
gepubliceerd vóór de beslisdatum, maar nadat de beoordelingsvergadering al had 
plaatsgevonden. De Commissie B&B lijkt hier te refereren aan de algemene regel 
dat alle feiten en omstandigheden die gerelateerd kunnen worden aan de toestand 
op de datum waarop het primaire besluit is genomen, moeten worden meegeno-
men169. Het betrokken bestuursorgaan was het met deze laatste overweging niet 
eens en heeft op dit punt een contrair besluit genomen170. Dit lijkt me, afgezien nog 
van praktische overwegingen, een terechte beslissing, nu het gelijkheidsbeginsel 
met zich brengt, dat vanaf het moment waarop de aanvragen worden toegezonden 
aan de referenten, aanvragen niet meer kunnen worden aangevuld.

In een zaak uit 2001 beroept een bezwaarde zich pas voor het eerst tijdens de 
zitting die in het kader van zijn beroepszaak is gehouden, op een publicatie uit 
1998. De Commissie overweegt in deze zaak: 

 ‘Voor wat betreft het vraagpunt of met ‘nieuwe informatie’ van beide partijen rekening 
gehouden mag respectievelijk moet worden, luidt het antwoord van de Commissie … 
enkel voor de door verzoeker ingebrachte informatie bevestigend. Daarmee ontkent 

167 Zaak 2004/062 (bezwaarschriftprocedure).
168 Zaak 2004/070 (bezwaarschriftprocedure).
169 Koenraad & Sanders, 2006, p. 97-101.
170 Zie onder 9.8, punt 5 met contraire zaak 2004/031.
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de Commissie niet dat aan het tijdstip waarop de aanvragen zijn ingediend cruciale 
betekenis toekomt vanwege het feit dat (mede) sprake is van een onderlinge vergelijkende 
beoordeling van aanvragen. Nu het echter gaat om informatie, die reeds publiekelijk 
bekend was op het moment van indiening, kan deze informatie ook al indirect een 
rol hebben gespeeld bij de aanvraag respectievelijk de beoordeling. Niet valt in te zien 
waarom een directe verwijzing naar die informatie ter nadere onderbouwing van een 
in de aanvraag ingenomen standpunt de relatieve beoordeling in het kader van de 
besluitvorming in het gedrang brengt171’. 

Daarmee wijkt de Commissie wel erg ver af van de door haar uitgezette lijn. 
De Commissie B&B sprak de kostenbesparing die de bezwaarde in deze zaak 
aanvoerde blijkbaar aan. Dit is echter een beleidsmatig, maar geen wetenschap-
pelijk argument. Zij relateert hier de door de bezwaarde ingebrachte feiten aan 
het tijdstip dat bepalend is voor de inhoud van het primaire besluit (‘het gaat om 
informatie die reeds publiekelijk bekend was op het moment van indiening’). 
Echter, daarmee snijdt de Commissie in eigen vlees. Zij heeft immers zelf ook – 
en mijns inziens terecht – gesteld dat een enkele verwijzing naar een publicatie 
of website niet voldoende is. In dit geval ontbrak zelfs die verwijzing. Dit ging het 
betrokken bestuursorgaan dan ook duidelijk een brug te ver, met eveneens een 
contrair besluit als resultaat172. Daarmee volgde het bestuursorgaan het algemene 
standpunt ingenomen in de rechtsliteratuur dat bij de heroverweging van sub-
sidiebesluiten waarbij geprioriteerd wordt vanwege een beperkt budget, nieuwe 
informatie die relevant is voor de inhoudelijke oordeelsvorming, geen rol kan 
spelen173. Hier geldt de ‘deadline voor indiening’ als fatale termijn. Dit lijkt mij 
het juiste standpunt.

Ook de overwegingen in zaak 2002/025 getuigen, ten gunste van de aan-
vrager, van een meer flexibele houding van de Commissie B&B met betrekking 
tot het moment dat nog nieuwe feiten kunnen worden ingebracht. Hier gaat het 
echter niet, zoals in de voorgaande zaak, om zakelijke feiten van buitenaf die de 
inhoud van de aanvraag in een ander daglicht plaatsen, maar om ‘voor de beoorde-
ling verzachtende omstandigheden’ in het kader van een Aspasia-aanvraag, die de 
bezwaarde pas kenbaar maakte in haar bezwaarschrift. De betreffende commis-
sieoverwegingen luiden als volgt: ‘Nu verzoekster daarom niet expliciet is gevraagd 
in het aanvraagformulier, kan haar niet verweten worden de situatie binnen haar 
faculteit (opm.: die als bijzonder vrouw-onvriendelijk werd geschetst) niet bij de aan-

171 Zaak 2001/017.
172 Zie onder 9.8, punt 2 met contraire zaak 2001/017.
173 Koenraad & Sanders 2006, p. 97-101; Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 532; Samsoms Algemene 

wet bestuursrecht III, artikelsgewijs commentaar. G.P. Kleijn, art. 7:11, tweede lid, Ex nunc of ex tunc 
heroverwegen, en W. den Ouden, art. 7:25, Omvang toetsing.
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vraag kenbaar te hebben gemaakt’. De Commissie B&B is er voor om alle omstan-
digheden van een bezwaarzaak te heroverwegingen. De Commissie heeft daarom 
deze omstandigheden mijns inziens terecht meegewogen.

Wanneer het niet gaat om nieuwe informatie die voor de inhoudelijke oordeels-
vorming, maar om nieuwe feiten die procesmatig van belang (kunnen) zijn, 
leidt volgens het NWO-bureau de indiening van een bezwaar-/beroepschrift tot 
uitgestelde besluitvorming, zodat die nieuwe feiten worden meegenomen. Een 
voorbeeld hiervan is het geval waarin een VIDI-kandidaat na indiening van zijn 
bezwaarschrift, tot hoogleraar werd benoemd. Volgens de toepasselijke VI-bro-
chure waren hoogleraren uitgesloten van een VIDI-subsidie. Het bezwaarschrift 
van deze VIDI-aanvrager kon daarmee nooit meer tot honorering leiden. Het 
bezwaarschrift werd ingetrokken. Van de acht gegronde bezwaren betreffende 
nieuwe feiten (zie Tabel 9.5) heeft geen enkel bezwaar alsnog tot honorering 
geleid. Van de 32 ongegronde bezwaren is er één na rechterlijke uitspraak alsnog 
gehonoreerd174.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 5 (nieuwe feiten)
De wijze waarop de Commissie B&B over de jaren heen is omgegaan met nieuwe 
feiten die in de loop van de procedure zijn ingebracht, getuigt van een pragmati-
sche benadering. Het lijkt goed om deze pragmatische benadering vast te houden 
en wel in zijn scherpste vorm. Dat betekent dat alleen rekening gehouden dient te 
worden met de informatie die een aanvrager in zijn aanvraag heeft verwerkt, en 
dat een enkele verwijzing naar een website of publicatie onvoldoende is. Ware dit 
anders, dan zou een aanvrager zijn aanvraag met eenzijdig geselecteerde publica-
ties in zijn weerwoord verder kunnen onderbouwen. Op dat moment zijn echter 
de inhoudelijke experts al aan zet geweest, en kunnen dus zo nodig niet meer 
signaleren dat er met betrekking tot het voorstel ook minder gunstige publicaties 
voorhanden zijn. In de literatuur en de rechtspraak175 wordt erkend dat in geval 
van subsidiebesluiten waarbij tussen aanvragers in concurrentie wordt getreden, 
geen heroverweging ex nunc mogelijk is. De wet dwingt ook niet tot een andere 
benadering. 

De vraag is of het verschil in benadering van de Commissie B&B ten aanzien 
van nieuwe feiten in de in deze subparagraaf 9.7.5b gegeven voorbeeldzaken te 
maken heeft met het feit dat in bezwaar een volledige heroverweging dient plaats 
te vinden, terwijl de wet in administratief wat meer ruimte laat voor zowel een 
volledige als een meer beperkte toetsing van het bestreden besluit. Om die reden 

174 Zaak 2000/015.
175 Zoals Koenraad & Sanders 2006, p. 97-101.

Valk binnen_14.indd   254 28-5-2008   11:29:19



255

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

is in de voetnoten die naar die voorbeeldzaken verwijzen, aangegeven of het een 
bezwaarprocedure of administratief beroep betreft. Ik heb echter geen verband 
gevonden tussen het in tweede instantie gevoerde type procedure (bezwaar of 
administratief beroep) en de wijze waarop de Commissie B&B in de besproken 
zaken met nieuwe feiten is omgegaan. De uitspraak van de Commissie B&B dat 
nog met nieuw gepubliceerde informatie rekening moet worden gehouden tot 
het moment dat het besluit in eerste instantie genomen wordt, moet gezien het 
karakter van subsidieprocedures dan ook als een slippertje beschouwd worden om 
van het inbrengen van publicaties in de bezwaarfase maar helemaal te zwijgen. 
Dat kan absoluut niet. Al zouden de in de bezwaarfase ingebrachte publicaties 
nog zo overtuigend het gelijk van de bezwaarde bewijzen, dan kan dat feit niet 
verbloemen dat de inhoud van de aanvraag zelf te kort schoot. Een te kort schie-
tend voorstel verdient een afwijzing. Vanwege de transparantie van de procedure 
alsook vanwege het beginsel van gelijke behandeling lijkt het wenselijk een en 
ander in de Regeling subsidieverlening NWO duidelijk vast te leggen.

9.7.6 Ondeugdelijke motivering

Konijnenbelt & Van Male176 noemen als kenmerk van het bestuursrecht dat het 
bestuursorganen aan het werk zet, waarbij deze organen moeten beslissen wat in 
een concreet geval rechtens is. Zij noemen dit ‘individualiserend overheidsoptre-
den’. Bij elke concrete beslissing hoort dan, wil sprake zijn van een rationele en 
verantwoorde beslissing, een draagkrachtige of – in de termen van artikel 3:45 
Awb – een ‘deugdelijke’ motivering. Zoals in subparagraaf 3.8.2 uiteen gezet is, 
delen Konijnenbelt & Van Male een deugdelijke motivering op in een maior, een 
minor, en een conclusie. De maior ziet toe op de toegepaste regels en de inter-
pretatie daarvan; de minor ziet op de feiten waarop de regels worden toegepast. Een 
essentieel onderdeel van de NWO-subsidieprocedures vormt echter de  prioritering 
van de ingediende voorstellen, die door onderlinge vergelijking van die voorstel-
len plaatsvindt. Een afgewezen aanvrager krijgt geen inzicht in de voorstellen en 
de daarop betrekking hebbende stukken van de overige kandidaten177. Dat maakt 
het, vooral waar de kwaliteit van de voorstellen elkaar weinig ontloopt, moeilijk en 
gecompliceerd om afwijzende subsidiebesluiten zo te onderbouwen dat de motive-
ring volledig aansluit bij het door Konijnenbelt & Van Male geschetste theoretisch 
kader voor een deugdelijke motivering. De Commissie B&B toetst de deugdelijk-
heid van de motivering van een afwijzingsbesluit genomen  in het kader van een 
subsidieronde daarom op een wat pragmatischer wijze. Indien een motivering van 

176 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 28 en p. 302-306.
177 Zie paragraaf 9.7.14.4
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een afwijzend besluit in het licht van wat eerder tijdens de procedure is voorgeval-
len, voor de bezwaarde – naar objectieve maatstaven – begrijpelijk respectievelijk 
afdoende duidelijk is geformuleerd, dan spreekt de Commissie B&B van een draag-
krachtige motivering178. Anders gezegd: ‘Een motivering, hoe summier ook, moet in 
het dossier te traceren zijn179’. Dit betekent dat aan een (draagkrachtige) motivering 
van een afwijzingsbesluit niet steeds dezelfde eisen worden gesteld. Het type pro-
cedure waarop het besluit betrekking heeft, speelt hier een rol. Daarom wordt in 
deze subparagraaf onderscheiden tussen de motivering van besluiten die betrek-
king hebben op een voorselectieprocedure (zie onder 9.7.6a) en de motivering 
van besluiten die betrekking hebben op een volledige beoordelingsprocedure (zie 
onder 9.7.6b). Onder 9.7.6c wordt teruggekoppeld naar Tabel 9.5.

9.7.6a De motivering van een afwijzingsbesluit in het kader van een voorselectie
Zoals aangegeven in het overzicht van een doorsnee beoordelingsprocedure180 
bestaat bij een grote aanvraagdruk181 op grond van artikel 2.6 van de Regeling 
subsidieverlening NWO de mogelijkheid om de kansloze aanvragen, na het geven 
van de gelegenheid tot weerwoord, af te wijzen zonder inschakeling van referen-
ten. De procedure waarbij dit gebeurt, gaat vooraf aan de selectieprocedure waarbij 
referenten worden ingeschakeld en die leidt tot het honoreringsbesluit. Daarom 
heet deze procedure de ‘voorselectie’, te onderscheiden van een vooraanmeldings- 
procedure. Een voorselectie leidt tot het besluit ‘doorgaan naar de vervolgproce-
dure’ dan wel ‘afgewezen’ in tegenstelling tot een vooraanmeldingsprocedure die 
uitmondt in een advies, waartegen niet in bezwaar/beroep gekomen kan worden. 
De zaken die in het kader van dit onderzoek betrekking hebben op een voorselec-
tie zijn182 eerder gedefinieerd als ‘categorie I’-zaken in tegenstelling tot ‘categorie 
II’-zaken. Deze laatste zaken hebben de volledige beoordelingsprocedure (waarbij 
standaard referenten worden ingeschakeld) doorlopen.

Het aantal bezwaar-/beroepschriften (6,8%) tegen een afwijzingsbesluit in het 
kader van een voorselectie is relatief groot gezien het feit dat deze voorstellen als 
‘kansloos’ uit de voorselectie komen. Dit type bezwaren leidt weliswaar in 32,1% 
van de gevallen nog tot een gegrond bezwaar, maar praktisch nooit183 tot subsidië-

178 Zaak 2003/030.
179 Zaak 2004/018.
180 Zie Hoofdstuk 2, p.2, onder ‘fase 4’.
181 Definitie ‘aanvraagdruk’: het aantal ingediende voorstellen in verhouding tot het beschikbare sub-

sidiebudget.
182 Zie paragraaf 8.6, vierde alinea.
183 Zaak 2001/012 is hiervan het enige voorbeeld. Het beroepschrift werd niet gegrond verklaard van-

wege een motiveringsgebrek, maar vanwege schending van de procedureregels. Zie onder 9.7.4d, 
voorbeeld 6.
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ring. Doorgaans is het de aanvragers van in de voorselectie afgewezen voorstellen 
te doen om de inhoudelijke kritiek op hun voorstel. De Commissie B&B is op dit 
punt echter steeds duidelijk geweest: 

 ‘Het is niet de bedoeling om in het kader van een voorselectie de wetenschappelijke kwaliteit 
van een voorstel diepgaand te beoordelen. Het gaat slechts om een globale kwalitatieve 
vergelijking van de ingediende, met elkaar concurrerende voorstellen (waarbij de overige 
aanvragen het referentiekader vormen), eventueel beperkt tot enkele van de gegeven 
beoordelingscriteria. Een absoluut oordeel komt pas in de vervolgprocedure aan bod. 
Elk lid van de beoordelingscommissie dient in staat te worden geacht om een dergelijke 
vergelijking uit te voeren184’, en ‘De Commissie meent dan ook dat verzoeker geen recht 
heeft op inhoudelijke argumenten waarom zijn aanvraag minder scoort respectievelijk 
op welke gebieden… Wel meent de Commissie dat, waar blijkt dat de inhoud van een 
voorstel is meegewogen ondanks de bedoeling van de beoordelaars, de afwijzingsgronden 
op dit punt ook uitlegbaar en naar objectieve maatstaven begrijpelijk moeten zijn. Niet 
volstaan kan dan worden met de mededeling dat ‘de inhoud van het plan nu eenmaal 
niet klopt’. Alsnog inschakeling van minimaal 2 referenten ligt in de reden om uit de 
huidige impasse te (kunnen) geraken185’.

Een en ander neemt niet weg dat de Commissie B&B van mening is dat in bepaalde 
gevallen ook een afwijzingsbesluit als resultaat van een voorselectie duidelijk zal 
moeten maken hoe de afweging in het kader van de gevoerde procedure tot stand 
is gekomen. Hierbij heeft de Commissie het geval op het oog waarin het volledig 
uitgewerkte aanvragen betreft186. De Commissie realiseert zich daarbij dat er een 
grens getrokken kan worden waarbuiten niet meer gesproken kan worden van 
een correcte uitvoering van die procedure. De Commissie overweegt hier: ‘dat 
de selectiecommissie die grens niet heeft overschreden door ‘niet kansrijk’/’kansloos’ 
nadere invulling te geven door middel van de stellingname dat van ‘ kansloos’ sprake is 
in die gevallen waarin niet minstens twee commissieadviezen ‘kansrijk’ zijn verkregen. 
Feitelijk is de mate van zekerheid dat het desbetreffende voorstel niet voor honorering in 
aanmerking komt, hét criterium van de voorselectie187’. Ook signaleert de Commissie 
dat, in geval het selectiecriterium van de voorselectie aanzienlijk afwijkt van de 
selectiecriteria in de vervolgprocedure geen sprake kan zijn van een betrouwbare 
voorselectie omdat deze dan haar trechterfunctie dan niet kan vervullen188.

184 Zaak 2004/033.
185 Zaak 2003/005.
186 Zaak 2003/010.
187 Zaak 2002/023.
188 Zaken 2002/071 en 2003/046.
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Voorbeelden uit de praktijk
– ‘Met betrekking tot verzoekers bezwaar dat uit het bestreden besluit niet blijkt op grond 

waarvan verzoekers aanvraag minder scoort op innovativiteit, wijst de Commissie erop 
dat het in onderhavige selectieronde niet gaat om een absoluut oordeel, maar om een 
relatief oordeel, waarbij de overige aanvragen het referentiekader hebben gevormd189’.

– ‘Tijdens de zitting heeft verweerder gesteld dat de beoordelingscommissie unaniem 
van oordeel was dat verzoekers voorstel in vergelijking tot de overige voorstellen geen 
uitzicht bood op honorering, ongeacht de divergerende oordelen van de pre-adviseurs op 
onderdelen. De Commissie acht genoegzaam aangetoond dat de beoordelingscommissie 
niet blindgevaren heeft op die oordelen en dat de discrepantie daartussen juist tot een 
uitvoerige beraadslaging heeft geleid binnen de beoordelingscommissie. De Commissie 
heeft er begrip voor dat een aanvrager moeite heeft met een dergelijk vergelijkend oordeel 
zonder dat de overige voorstellen hem bekend zijn. Verzoeker wist echter, mede gezien 
de hem tevoren over de procedure verstrekte informatie waaraan hij begon, toen hij zijn 
aanvraag indiende. Indien verzoeker de garantie had gewild van een diepgaand inhoudelijk 
oordeel, had hij zijn aanvraag in het kader van de Open Competitie of een specifiek 
programma moeten indienen, omdat laatstbedoelde programma’s de inschakeling van 
(vakinhoudelijke) referenten zonder meer garanderen190’.

– ‘Het precieze percentage voorstellen dat voor verdere afhandeling resp. afwijzing in 
aanmerking komt, zou moeten afhangen van de kwaliteit van de voorliggende aanvragen 
en niet van het aantal over de verschillende beoordelingscommissies verdeelde aanvragen. 
De Commissie heeft vastgesteld dat aan dit kwaliteitscriterium bij de vaststelling van 
bedoeld percentage niet de hand is gehouden. Echter voegt zij hieraan toe, dat verzoeker 
daarvan niet de dupe is geworden191’.

9.7.6b De motivering van een afwijzingsbesluit in kader van een volledige 
beoordelingsprocedure

Vele malen overweegt de Commissie naar aanleiding van een beweerd motive-
ringsgebrek: ‘Het behoort tot de taak van een NWO-beoordelingscommissie om zich 
een zelfstandig oordeel te vormen over de door haar te beoordelen aanvragen, zij het dat 
dit oordeel een verdergaande onderbouwing behoeft naarmate het verder afwijkt van de 
referentenrapporten192’. Maar, overweegt de Commissie B&B elders: ‘Het wettelijk 
vereiste van een begrijpelijke motivering van een besluit tot afwijzing van een subsidie 
voor wetenschappelijk onderzoek gaat niet zo ver dat de motivering in dient te gaan 
op een in het kader van de beoordeling van dat onderzoek gevoerd wetenschappelijk 

189 Zaak 2002/014.
190 Zaak 2002/013.
191 Zaak 2002/071.
192 Zaak 2004/068.
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debat193’, en ‘Noch het afwijzingsbesluit, noch de bezwarenprocedure leent zich voor het 
voeren van een discussie over de inhoud van het voorstel194’. Toch kan dit niet verletten 
dat het (materiële) motiveringsvereiste eist dat het bestuursorgaan steekhoudende 
argumenten zal moeten aandragen ter schraging van het genomen besluit195. De 
Haan, Drupsteen & Fernhout196 stellen in dit verband dat de aard en de omvang 
van de motivering uiteen kan lopen naar gelang er sprake is van grote aantallen 
routinematige besluiten, of op zichzelf staande, unieke besluiten. Ook achten zij 
de mate waarin een bestuursorgaan beschikt over beoordelings- of beleidsruimte 
bepalend voor de omvang van de motiveringsplicht. Waaraan zij deze vuistregels 
ontlenen, vertellen zij er echter niet bij. Alhoewel NWO over relatief veel beleids-
ruimte beschikt, is deze, zo niet helemaal dan toch in elk geval met betrekking 
tot te nemen subsidiebesluiten grotendeels ‘vastgezet’ in haar eigen algemene 
regelgeving en specifieke programmabrochures.

Uit de verschillende Commissie-adviezen betreffende motiveringsgebreken 
valt te distilleren dat de Commissie de volgende concrete eisen stelt aan een moti-
vering van een afwijzingsbesluit als resultaat van een volledige beoordelingspro-
cedure:
1. opname in de motivering van de eindconclusie van de beoordelingscommissie 

betreffende de referentenoordelen en verzoekers commentaar daarop;
2. aangeven of het voorstel is afgewezen vanwege gebrek aan kwaliteit (d.w.z. niet 

subsidiabel is) dan wel is afgewezen in het kader van de prioritering wegens 
gebrek aan voldoende budget (d.w.z. wél subsidiabel is ondanks afwijzing), 
en

3. wanneer een weerwoord is gevraagd respectievelijk gegeven is, de essentiële 
betekenis van dit onderdeel in de procedure transparant tot uitdrukking bren-
gen in de motivering197.

Toelichting ad 1: Het feit dat de motivering de eindconclusie van de beoordelings-
commissie betreffende de referentenoordelen dient te bevatten, betekent nog niet 
dat het besluitvormend orgaan standpunten in dient te nemen in alle gevallen 
waarin de rapporten van de adviseurs tegenstrijdigheden laten zien198.
Toelichting ad 2: De Commissie is van mening dat aanvragers er recht op hebben 
in geval van een afwijzing te vernemen of hun voorstel aan de NWO-kwaliteits-
norm voldoet, m.a.w. subsidiabel is. De Commissie vindt dat aanvragers dit recht 

193 Zaak 2004/011.
194 Zaak 2003/022.
195 Tak, 2005, p. 545-546.
196 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 148.
197 Zaak 2003/031.
198 Zaak 2000/005.
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hebben omdat de status/carrière van de onderzoeker daarmee gemoeid is. Ook 
kan het achterhouden van bedoelde informatie onzorgvuldig zijn ten opzichte 
van de aanvrager omdat deze hierdoor wellicht kansen misloopt op financiering 
binnen de eigen universiteit199 en/of in Europees verband200. Het gaat bij ‘sub-
sidiabiliteit’ niet – zoals wel verondersteld wordt – om een norm die een bepaald 
abstract en binnen de wetenschap algemeen geldend kwaliteitsniveau aangeeft. 
Subsidiabiliteit kan alleen maar gemeten worden aan de hand van concrete pro-
grammacriteria in het kader van een concrete ronde en daarmee in onderlinge 
concurrentie van de voorliggende voorstellen. Daaraan doet niet af dat een voor-
stel aan bepaalde minimumvereisten moet voldoen, met name op het punt van 
de vraagstelling en de methoden en technieken van onderzoek, om subsidiabel 
te (kunnen) zijn.

Toelichting ad 3: De volgende overwegingen van de Commissie B&B lichten 
dit derde vereiste nader toe. 

 ‘Een wederhoor procedure krijgt pas betekenis wanneer de partij die gelegenheid biedt 
tot wederhoor (verweerder) laat blijken wat zij in essentie van deze wederhoor vindt. De 
concrete (formele) mededeling in het afwijzingsbesluit dat verzoekers weerwoord niet 
genoeg aanleiding gaf om de beoordelingscommissie van haar voornemen af te brengen, 
vormt feitelijk voor verzoeker/aanvrager een ontoereikende terugkoppeling van de zijde 
van verweerder op de wederhoor teneinde de afwijzing te kunnen begrijpen, mede gezien 
het feit dat de afwijzing gebaseerd is op een vergelijkend oordeel waarbij de aanvrager 
geen inzicht krijgt in de overige aanvragen. De Commissie is dan ook van oordeel dat in 
zoverre het bestreden besluit aanvulling behoeft201’. 

De Rechtbank Rotterdam heeft er ook op gewezen dat gemotiveerd ingegaan 
moet worden op de eisers reactie inzake de oordelen van de referenten in het 
afwijzingsbesluit202.

Ook de Afdeling bestuursrecht formuleert helder in de onder 9.7.1 (belangen-
verstrengeling) reeds besproken Aorta-subsidiezaak203 waaraan een deugdelijke 
motivering dient te voldoen. In deze zaak voerde de bezwaarde aan dat NOVEM 
niet motiveert waarom het Aorta-project niet voor subsidiëring in aanmerking 
kwam. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dan dat NOVEM bij de priorite-
ring van de aanvragen weliswaar gelet heeft op de doelstelling van het programma 
en de selectiecriteria, maar dat de positie van het project binnen de prioritering daar-

199 Zaken 2002/032 en 2003/038.
200 Zaak 2002/034.
201 Zaak 2003/046; zie ook zaak 2003/031.
202 Rb. Rotterdam 11 september 2001, rolnr. 00/1737 BELEI SIMO R1.
203 ABRvS 16 april 1997, nr. RO1.93.3051.
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mee nog niet is onderbouwd. NOVEM had in het afwijzingsbesluit, zo gespecifi-
ceerd mogelijk, moeten aangeven wat de uitkomst was van de beoordeling van het 
project aan de hand van de, op zichzelf objectieve, selectiecriteria in samenhang 
met de programmadoelstelling. Daarbij had NOVEM tevens moeten aangeven 
wat de overwegingen van de beoordelingscommissie waren die aan de uitkomst 
ten grondslag lagen. Met het overleggen van een kopie van de rangschikking en 
de relevante notulen van de commissievergadering is volgens de Afdeling in ieder 
geval niet voldaan aan de motiveringsplicht. Naast vernietiging van het bestreden 
besluit vanwege (de schijn van) belangenverstrengeling, besluit de Afdeling tevens 
tot vernietiging omdat dit besluit is genomen in strijd met het in het algemeen 
rechtsbewustzijn levende beginsel van behoorlijk bestuur, dat eist dat een besluit 
wordt gedragen door een deugdelijke en voor de betrokkene kenbare motivering. 
Vergelijkt men deze uitspraak van de ABRvS met het Puntenscore-arrest204, dan 
valt het volgende op. In laatstbedoelde zaak betoogt de bezwaarde dat de beoor-
deling van zijn onderzoeksvoorstel onzorgvuldig is geschied (nu dit voorstel van-
wege zijn lage plaats op de voorlopige prioriteringslijst niet meer besproken is in 
de commissievergadering), zodat de afwijzing niet op goede gronden is gebaseerd. 
De ABRvS stelt zich hier op het standpunt dat NWO beleidsvrijheid heeft bij de 
wijze waar op het aan die beoordelingswijze invulling geeft. Ook stelt de ABRvS 
vast dat de procedure overeenkomstig de geldende procedureregels is uitgevoerd. 
Een en ander resulteert in een ongegrond verklaring van het bezwaar. Blijkbaar 
redeneert de ABRvS dat, nu die zorgvuldig en rechtmatig uitgevoerde procedure 
leidt tot enkel een puntenscore, de positie van het voorstel binnen de prioritering ook 
gebaseerd mag zijn op die puntenscore, zodat daarmee voldaan is aan de eis van 
een deugdelijke motivering van die afwijzing.

Uit beide uitspraken van de ABRvS kan ik slechts twee conclusies trekken:
1. De formulering van het bezwaar-/beroepschrift luistert erg nauw. Het is de 

vraag of het fair is om dat over te laten aan de betrokken burgers, ook al zijn 
deze van hoog academisch niveau.

2. In de Puntenscore-zaak zijn alle voorstellen die de volledige beoordelings-
procedure in eerste aanleg doorliepen, met de daarbij behorende referenten-
rapporten en het weerwoord van de aanvragers daarop, voorafgaand aan de 
besluitvormende vergadering van de beoordelingscommissie aan alle leden 
toegezonden. Deze leden hebben de voorstellen van een score voorzien. De 
aldus verkregen scores vormden tezamen de voorlopige prioriteringslijst. De 
laagst geprioriteerde voorstellen zijn niet meer in de commissievergadering 

204 Zaak 2002/020, behandeld onder paragraaf 9.7.4b, vraagpunt 2, met uitspraak ABRvS 19.05.2004, 
reg.nr.200305743/1.
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besproken. Vervolgens stelt de ABRvS zich op het standpunt dat in dat geval 
de positionering van het voorstel op de voorlopige prioriteringslijst met de 
daarbij behorende score toereikt voor de motivering van het afwijzingsbesluit. 
Het is dan aan te bevelen dat NWO voortaan deze procedure volgt voor de 
laagst geprioriteerde voorstellen, zodat bij de motivering volstaan kan worden 
met toezending van de (geanonimiseerde) prioriteringslijst en de puntenscore 
voor het afgewezen voorstel van de aanvrager. Om geen andere verwachtin-
gen met betrekking tot de motivering te wekken, zou deze handelwijze – waar 
toegepast – tevoren kunnen worden aangekondigd in de brochure. Ten aan-
zien van alle in een commissievergadering besproken voorstellen die worden 
afgewezen zal een motivering moeten worden opgesteld die steekhoudende 
argumenten noemt voor de afwijzing.

De invulling door de Commissie B&B van de motiveringsplicht laat over de 
onderzoeksjaren heen de volgende ontwikkeling zien. In 1999205 overweegt de 
Commissie nog: ‘Het is welhaast onvermijdelijk dat in het besluit de nadruk wordt 
gelegd op de kritiekpunten die de redenen vormen voor het besluit’. Dezelfde attitude 
klink door in de volgende overwegingen: ‘Dat een beoordelingscommissie bij haar 
oordeelsvorming enigszins selectief met de referentenrapporten omgaat, is niet onge-
bruikelijk waar het gaat om de onderbouwing van een besluit tot niet honoreren van 
een aanvraag en doet daar niet aan af 206’.

In 2000207 lijkt een kentering op te treden. De Commissie raadt dan ter 
verkrijging van een draagkrachtige beslissing aan om, indien de referenten ver-
schillend denken over een onderdeel, naast het negatieve commentaar ook het 
positieve commentaar te vermelden. Vanaf 2001208 benadrukt de Commissie het 
belang van ‘de toon waarin de afwijzing wordt gesteld’. Zij geeft ook aanwijzingen 
hoe de valkuil van een negatieve toonzetting van het eindoordeel te vermijden: 
‘Wanneer het besluitvormend orgaan zich beperkt tot vertaling van de adviezen in een 
met eigen woorden geformuleerd eigen standpunt, gebaseerd op de conclusies waartoe 
de verschillende adviezen leiden, zal dat minder aanleiding geven tot het indienen van 
bezwaren209’. Hierop sluit aan: ‘Het rapport van de beoordelingscommissie geeft haar 
eigen oordeel weer. Uit het feit dat hierin niets staat vermeld over het 2e referentenrap-
port, kan niet de conclusie worden getrokken dat de afwijzing daarmee onvoldoende is 
gemotiveerd210’.

205 Zaak 1999/004.
206 Zaak 1999/004.
207 Zaak 2000/005.
208 Zaak 2001/004.
209 Zaak 2002/001.
210 Zaak 2000/015.
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Voorbeelden uit de praktijk
De volgende overwegingen uit een zevental gegrond verklaarde bezwaar-/beroeps-
zaken laten zien, wanneer de Commissie B&B vindt dat sprake is van een gebrek-
kige motivering.
– ‘De enkele waardering ‘very good’ in plaats van ‘excellent’ van één van de referenten op 

een van de beoordelingscriteria acht de Commissie ontoereikend voor de conclusie dat het 
voorstel op dat beoordelingscriterium tekort schiet211’. Volgt gegrond verklaring van het 
bezwaar.

– De overwegingen betreffende zaak 2001/007 komen – bij beschikbaarheid van 2 
referentenrapporten met de oordelen ‘voldoende’ en ‘goed’ – zakelijk weergegeven 
neer op het volgende. Wanneer het oordeel van de NWO-beoordelaars enkel steunt 
op het rapport met het oordeel ‘voldoende’ zonder duidelijk te maken waarop 
die voorkeur berust, acht de Commissie het oordeel van de NWO-beoordelaars 
onvoldoende onderbouwd.

– ‘Indien referentenrapporten een belangrijk deel van het voorstel niet behandelen, werkt 
dit door in het gehele beoordelingstraject ondanks de expertise aanwezig binnen de 
beoordelingscommissie. Wanneer een afwijzend commissieoordeel mede berust op 
referenten- rapporten die zowel inhoudelijk als qua toonzetting twijfel oproepen uit 
oogpunt van zorgvuldigheid, kan het daarop gebaseerde genomen besluit de eis van een 
draagkrachtige motivering niet doorstaan212’.

– ‘Wanneer de referenten geen kritiek hebben op het punt van de ‘feasibility’, zullen de 
commissieleden, die geen specifieke expertise hebben op het gebied van de aanvraag, 
duidelijk moeten maken waarom zij desondanks het voorstel afwijzen bij gebrek aan 
feasibility. Zo niet, dan blijft onduidelijk welke rol de referentenrapporten hebben 
gespeeld, en ontbeert de afwijzing een deugdelijke grondslag213’. Deze overweging 
sluit aan bij het commissiestandpunt dat, indien een beoordelingscommissie 
is samengesteld uit personen met specifieke deskundigheid en ervaring, aan het 
oordeel van zo’n beoordelingscommissie een zeker extra gewicht kan worden 
toegekend. De Commissie B&B lijkt de beoordelingscommissie hier op te splitsen 
naar leden met expertise op het gebied van de aanvraag en leden zonder die 
expertise, terwijl de leden van een beoordelingscommissie volgens de Commissie 
normaliter als generalist optreden. Dit soort overwegingen maakt mijns inziens de 
rol van de beoordelingscommissie in het proces, met name ten opzichte van de 
externe experts, minder helder, zoals reeds eerder is aangegeven214.

– In het kader van een vervolgronde van een Internationaliseringsprogramma was 
een aanvraag van een onderzoeksschool afgewezen omdat daarin niet was voldaan 

211 Zaak 2004/018.
212 Zaak 1999/005.
213 Zaak 2004/037.
214 Zie onder 9.7.3 (Samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend).
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aan twee belangrijke voorwaarden uit de programmabrochure, te weten dat sprake 
moest zijn van een structurele programmasamenwerking, en van een extra bijdrage 
door de partnerinstellingen. In haar beroepschrift voerde de onderzoeksschool 
aan dat NWO, na twee jaar te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
internationale samenwerkingsverbanden van de school, de subsidie niet mocht 
weigeren nu het gaat om een uitbreiding van de inmiddels opgebouwde (lopende) 
samenwerking met excellente buitenlandse partners. Dat betekent immers dat 
sprake is van een structurele samenwerking. Voor wat betreft de ‘extra’ bijdrage 
van de buitenlandse partners wees de onderzoeksschool erop dat in de brochure 
slechts gesproken wordt van ‘een bijdrage’ en dat, gezien de honorering van de 
eerdere aanvragen, de onderzoeksschool er niet van uit behoefde te gaan dat op dit 
punt in het kader van deze ronde zwaardere eisen gesteld werden. De Commissie 
B&B stelde de onderzoeksschool op beide punten in het gelijk. Het gebiedsbestuur 
ging vervolgens, nadat gegrond verklaring en terugverwijzing door het Algemeen 
Bestuur, over tot honorering215.

 ‘Volgens verweerder is de afwijzing enkel te wijten aan de ontoereikendheid van de 
onderbouwing van het gevraagde bedrag voor materiële kosten, terwijl de redelijkheid van 
de hoogte van dit bedrag zelf niet in twijfel wordt getrokken. De Commissie stelt vast dat 
dit impliceert dat de afwijzing enkel gebaseerd is op een formeel gebrek in de aanvraag. 
De Commissie merkt allereerst op dat de aanvraag van verzoeker in behandeling is 
genomen. Buiten behandeling laten vanwege het onvolledig zijn van de aanvraag zou 
overigens gelet op art. 4:5 Awb pas mogelijk zijn nadat verzoeker in de gelegenheid zou 
zijn gesteld het gebrek in zijn aanvraag te herstellen. De Commissie is van oordeel dat 
de motivering, gezien de daarbij betrokken belangen van verzoeker, de afwijzing niet kan 
dragen. Hierbij is in aanmerking genomen dat de referenten zich in het gevraagde bedrag 
konden vinden zonder te reppen over een gebrek aan onderbouwing216’ . De Commissie 
B&B is van mening dat het weglaten van de onderbouwing van een kostenpost van 
de aanvraag een procedureel gebrek is en wijst – terecht – op het verplichte karakter 
van artikel 4:5 Awb. Zij voegt hieraan toe, dat NWO, nu zij zonder toepassing van 
dit artikel de aanvraag in behandeling heeft genomen, die aanvraag niet meer kan 
afwijzen vanwege ontbrekende informatie op dit punt, tenzij de referenten hierover 
een opmerking maken217.

Naar aanleiding van het bezwaar dat niet is gemotiveerd waarom drie referenten 
zijn ingeschakeld in plaats van twee, zoals ten aanzien van de overige aanvra-
gen in dezelfde ronde, overweegt de Commissie het volgende. ‘Dat de procedure 

215 Zaak 1999/031.
216 Zaak 2001/025.
217 Anders: Big Facilities-case onder 9.7.4a.
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niet uitsluit dat van meer dan 2 referenten rapporten worden ingewonnen218’. En waar 
bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat niet wordt overwogen waarom er maar 
één referentenrapport voorhanden is, stelt de Commissie dat ‘Wanneer één referen-
tenrapport wordt meegewogen, het niet voor de hand ligt daarvoor beweegredenen aan 
te voeren219’. Het aantal ingeschakelde referenten behoeft dus geen toelichting in 
het subsidiebesluit.

Staand beleid binnen NWO is dat alle referentenrapporten die binnenkomen, 
ongeacht het aantal, worden meegenomen. De redenering daarachter is dat NWO 
voor wetenschappelijke kwaliteit gaat, en hoe meer rapporten, des te beter kan die 
kwaliteit beoordeeld worden. Zoals in Hoofdstuk 7 is geconcludeerd, neemt de 
kans op honorering aanzienlijk af bij één en vier (of meer) referentenrapporten. 
Bij vier referenten werd dit veroorzaakt doordat de negatieve kritiek – die gemid-
deld toeneemt met het aantal referentenrapporten – te alles bepalend wordt220. Dat 
betekent mijns inziens dat met het oog op een gelijke behandeling van aanvra-
gers aan dit beleid niet zonder meer vastgehouden kan worden. Daar wordt in de 
slotbeschouwing teruggekomen (zie hoofdstuk 13).

In een aantal overwegingen naar aanleiding van gestelde motiveringsgebre-
ken geeft de Commissie B&B aan hoe belangrijk voldoende inzichtelijkheid in 
de gevolgde procedure kan zijn voor het kunnen toetsen van de deugdelijkheid 
van de motivering en wat zij op dit punt verwacht aan te treffen in het dossier 
betreffende het primair proces. De volgende overwegingen geven daarvan een 
voorbeeld: ‘De Commissie heeft vastgesteld a. dat in het afwijzingsbesluit de van de 
referenten afwijkende mening van de NWO-beoordelaars niet wordt onderbouwd en 
dat het de Commissie zo niet duidelijk is in hoeverre de referentenrapporten een rol 
hebben gespeeld, alsmede b. dat, afgezien van …, het dossier geen enkel inzicht biedt 
met betrekking tot de afweging in het kader van de prioritering221‘.

Bespreking van Tabel 8.5: Na de restcategorie (anderszins onzorgvuldig hande-
len) met 126 bezwaren, zijn de meeste bezwaren (124) ingediend binnen catego-
rie 6 (motiveringsgebreken). Het grote verschil tussen beide categorieën zit in het 
aantal gegrond verklaarde bezwaren. Er zijn in de categorie motiveringsgebreken 
39 (31,5%) gegrond verklaarde bezwaren tegenover 12 (9,5%) in de restcategorie. In 
24 van de 39 gegrond verklaringen lukte het om het geconstateerde motiverings-
gebrek te repareren. In de overige 15 gevallen of te wel 12.1% van de ingediende 

218 Zaak 2003/028.
219 Zaak 2003/043.
220 Zie met name Tabel 7.5 onder het kopje ‘gemiddeld(e) – aantal negatieve punten’, de cijfers -18, 

-48, -48, en -63 bij respectievelijk 1, 2, 3, en 4 referentenrapporten.
221 Zaak 2005/036.
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bezwaren vanwege een motiveringsgebrek werd alsnog gesubsidieerd. Tak222 
geeft aan dat het motiveringsbeginsel vaak samenhangt met andere beginselen 
die op de besluitvorming betrekking hebben, zoals een afdoende voorbereiding 
(kennisvergaring) van het besluit, willekeur, strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
De onderzoeksbevindingen bevestigen de juistheid hiervan. In dit verband is het 
mijns inziens belangrijk er goed op te letten of de schending van de verschillende 
beginselen tezamen betrekking hebben op één dan wel op twee verschillende 
bezwaren. In het laatste geval gaat het om een dubbele gegrond verklaring, en 
dienen de geconstateerde gebreken ten aanzien van beide bezwaren hersteld 
te zijn223, alvorens opnieuw tot een afwijzing gekomen mag worden. De eerder 
besproken Agiko Stipendium zaak224 laat zien dat het op dit punt wel eens mis 
gaat.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 6 (ondeugdelijke motivering)
Het belangrijkste uit deze paragraaf is de benoeming door de Commissie B&B 
van de vereisten voor een deugdelijke motivering in een afwijzingsbesluit. Deze 
vereisten zijn:
1. het geven van een vertaling van het referentenoordeel in een met eigen woor-

den geformuleerd eigen standpunt;
2. aangeven of het voorstel al dan niet subsidiabel is, en
3. in geval van wederhoor tot uitdrukking brengen wat de beoordelingscommis-

sie in essentie van het wederhoor vindt.

Voor wat betreft het derde vereiste zijn twee adviezen van de Commissie B&B 
gegeven waarin de Commissie voor de niet-toereikendheid van het weerwoord 
een zekere onderbouwing wil zien.

In het kader van het onderzoek is geregistreerd hoe vaak de afwijzingsbesluiten 
betrekking hebbend op de onderzochte bezwaar-/beroepszaken aan deze drie ver-
eisten voldeden. Van de 276 zaken die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure in 
de onderzoeksperiode hebben doorlopen, voldeden 124 zaken (zie Tabel 9.5) – dat 
wil zeggen 45% – volgens de Commissie B&B niet aan het eerste vereiste. Slechts 
in 70 van de 247 zaken of te wel 28.5% (de 29 zaken betrekking hebbend op de 
vooraanmelding kunnen hier buiten beschouwing blijven) werd aangegeven of 
het voorstel al dan niet subsidiabel was. Aan het onder punt 3 gestelde vereiste 
betreffende het wederhoor wordt nog minder voldaan. Alle afwijzingsbesluiten in 
aanmerking nemende die de volledige beoordelingsprocedure doorlopen hebben, 

222 Tak, 2005, p. 545.
223 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 92.
224 Zie onder 9.7.4c, voorbeeld 1.
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zijn er geen aanwijzingen om te veronderstellen dat de mate waarin hier aan deze 
vereisten voldaan is, een ander beeld laat zien. Hier valt dus nog wel een substan-
tiële verbeterslag te maken. Overigens is mijns inziens het verstrekken van een 
(zekere) onderbouwing van het weerwoord geen eenvoudige opgave, indien men 
niet in een inhoudelijke discussie terecht wil komen. Hierop zal in het slothoofd-
stuk nader worden teruggekomen.

Uit het onder 9.7.6 gestelde blijkt dat de Commissie B&B in het begin van de 
onderzoeksperiode minder bezwaren had tegen een motivering waarin de nega-
tieve kritiek op het voorstel de overhand heeft dan in de latere jaren van de onder-
zoeksperiode. In het kader van deel I van deze dissertatie is echter vastgesteld dat 
de negatieve kritiek naar verhouding een belangrijke rol speelt in het eindoordeel. 
Het is dan een vraag wat een positieve toon van het afwijzingsbesluit kan inhou-
den. Hierboven is al aangegeven dat die negatieve kritiek met zich brengt dat 
aanvragers met één dan wel vier of meer referentenrapporten in het nadeel zijn, 
en dat hierop in de slotbeschouwing zal worden teruggekomen.

9.7.7 De beoordelingscommissie gebruikt het referentenoordeel onjuist

‘Het is aan de beoordelingscommissie om te bepalen in hoeverre zij haar oordeel doet 
steunen op de verschillende referentenrapporten in geval van inconsistente referen-
tenoordelen, zolang maar sprake is van een consistent en degelijk oordeel225’. Aan 
deze regel houdt de Commissie B&B vast, ook indien één referentenrapport sterk 
afwijkt van de overige referentenrapporten, ongeacht hun aantal. De Commis-
sie heeft dit als volgt verwoord: ‘Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zijn er rede-
nen om een referentenoordeel niet bij een beoordeling te betrekken, omdat anders het 
referentensysteem geheel wordt ondergraven. Het is de commissie niet gebleken dat de 
afwijkende referent niet voldoende deskundig is om de aanvraag te beoordelen. Ook in 
het oordeel zelf van de afwijkende referent heeft de commissie geen doorslaggevende 
redenen gevonden om dit niet te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag door de 
beoordelingscommissie226’. Hiermee is het algemene standpunt van de Commissie 
B&B ten aanzien van het gebruik van de referentenrapporten duidelijk. Dit stand-
punt lijkt mij redelijk gezien de taakstelling van de beoordelingscommissie. Een 
scholenstrijd rekent de Commissie onder de uitzonderlijke gevallen.

Tabel 9.5 geeft aan dat tijdens de duur van het onderzoek slechts twee bezwaren 
(7.1%) van dit type gegrond verklaard zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat 26 van 
de 28 onderzoekers die met dit bezwaar kwamen tijdens de onderzoeksperio de, 
ongelijk hadden, maar even zo goed zitten er één of enige steken los in de pro-

225 Zaak 2002/075.
226 Zaak 1999/016.
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cedure waardoor bepaalde onderzoekers die gelijk hebben, dit niet krijgen. Eén 
losse steek, namelijk de opvatting dat het referentenoordeel geen onderbouwing 
behoeft227, meen ik in elk geval al gevonden te hebben. Op zoektocht naar even-
tuele andere losse steken kan de vraag gesteld worden waar de oorzaak gezocht 
moet worden van een verkeerd gebruik van de referentenrapporten: bij de beoor-
delingscommissie of bij de referenten. Een beoordelingscommissie moet haar oor-
deel baseren op de referentenrapporten en bovendien dat oordeel dusdanig onder-
bouwen dat een (afgewezen) aanvrager naar objectieve maatstaven kan begrijpen 
welke beweegredenen de beoordelingscommissie tot afwijzing van zijn aanvraag 
heeft gebracht. Dat is geen eenvoudige opgave wanneer de referentenrapporten te 
mager zijn, gezien het feit dat de leden van een beoordelingscommissie in principe 
niet optreden als experts op het vakgebied van de aanvraag. Een extra handicap 
hierbij is dat een afgewezen aanvrager geen inzage krijgt in de dossiers van andere 
aanvragers en daardoor voor een goed begrip van de afwijzing geheel afhankelijk 
is van de onderbouwing die de beoordelingscommissie geeft ten aanzien van zijn 
eigen aanvraag. Kijkt men naar de 28 bezwaren van onderhavig type, dan blijkt 
dat slechts in vijf gevallen228 (17.9%) naast een verkeerd gebruik van de referenten-
rapporten tevens het gebrek aan expertise binnen de beoordelingscommissie op 
het vakgebied van de aanvraag229 als bezwaar wordt genoemd. Dat wijst er mijns 
inziens op dat de oorzaak van dit verkeerd gebruik eerder in ontoereikende refe-
rentenrapporten gezocht dient te worden dan bij de beoordelingscommissie. In 
wat voor netelige positie te magere referentenrapporten een beoordelingscommis-
sie en het betrokken bestuursorgaan kunnen brengen, laat zaak 2005/019 zien. 
In deze zaak met dubieuze afloop volstonden twee referenten met het geven van 
het eindoordeel ‘excellent’ (een inhoudelijke onderbouwing van dit eindoordeel 
ontbrak praktisch geheel), terwijl ook de (12) subcriteria het oordeel ‘excellent’ 
verkregen. Omdat de (enige) preadviseur desondanks wezenlijke kritiek had op 
de voorgestelde onderzoeksmethode, werd in opdracht van de beoordelingscom-
missie een derde referent ingeschakeld. Zijn oordeel luidde eveneens ‘excellent’, 
terwijl dit oordeel nauwelijks meer inhoudelijke informatie verstrekte dan de twee 
eerdere referentenoordelen. Het voorstel (waarop geen negatieve referentenkritiek 
was binnengekomen, maar ook nauwelijks positieve) moest het afleggen tegen 
de concurrerende voorstellen ten aanzien waarvan wél veel positieve referenten-
kritiek voorlag, en eindigde vervolgens als eerste onder de honoreringsstreep. De 
aanvrager ging in beroep, omdat de motivering van de afwijzing zijns inziens 
niet toereikte. Dat kon ook nauwelijks anders gezien de omvang van de referen-
tenrapporten. Het beroep werd gegrond verklaard nadat de Commissie B&B had 

227 Zie onder 9.7.2: een referentenoordeel behoeft een onderbouwing.
228 De zaken 2000/07, 2002/08 en 062, 2004/042, 2006/034.
229 Bezwaartype 3 met samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend.
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vastgesteld dat de aanvraag feitelijk nog steeds niet op een deugdelijke wijze was 
beoordeeld. Gezien het feit dat het na de commissievergadering pas opgevraagde 
derde referentenrapport weinig had toegevoegd, vond men inschakeling van nóg 
meer referenten feitelijk geen optie. Uiteindelijk werd het voorstel na dreiging met 
de rechter – vermoedelijk als een soort bestuurlijke schikking omdat men er niet 
uitkwam – gehonoreerd zonder écht beoordeeld te zijn. Misschien was deze schik-
king verantwoord vanuit managementperspectief. Echter, noch uit wetenschap-
pelijk oogpunt, noch uit ethisch oogpunt verdient een dergelijke afhandeling van 
een subsidieaanvraag de schoonheidsprijs.

Bij de twee zaken die gegrond verklaard werden vanwege een onjuist gebruik van 
het referentenoordeel door de beoordelingscommissie gaat het om het volgende. 
In het ene geval zijn twee referentenrapporten voorhanden en steunt het eindoor-
deel van de beoordelingscommissie slechts op het oordeel van de meest kritische  
referent zonder aan te geven welke betekenis is toegekend aan het oordeel van 
de andere referent230. In deze zaak raadt de Commissie B&B aan alsnog een 
derde referent in te schakelen. In het andere geval is, afgezien van een preadvies, 
slechts één – nogal globaal – referentenrapport voorhanden, terwijl het om een 
aanzienlijk subsidiebedrag gaat en maar drie van de vier commissieleden aan de 
besluitvorming hebben deelgenomen231. De laatste zaak laat zien dat de Commis-
sie B&B alle feiten en omstandigheden van de voorliggende zaak meeneemt bij 
haar afweging of de wijze waarop de referentenrapporten zijn gebruikt door een 
beoordelingscommissie al dan niet door de beugel kan.

In het laatste geval kan men zich afvragen of de gegrondheid van het bezwaar-
schrift niet eerder een gevolg is van het niet hebben voldaan aan de zorgvul-
digheidstoets (bezwaartype 11) dan van een verkeerd gebruik van het (ene) refe-
rentenrapport. Ook in het omgekeerde geval – wanneer de Commissie B&B de 
deugdelijkheid van de motivering of de zorgvuldigheid van de proceduregang 
toetst – komt het herhaaldelijk voor dat daarbij het gebruik van de referenten-
rapporten door de beoordelingscommissie aan de orde wordt gesteld232. Ook de 
besproken zaak 2005/019 laat dat zien. Geen van de twee gegrond verklaarde 
zaken is alsnog gehonoreerd.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 7 (verkeerd gebruik van de referentenrap-
porten)
In deze paragraaf 9.7.7 heb ik willen laten zien dat niet alleen ongemotiveerde 
(en daarmee onbruikbare) referentenrapporten, maar ook te magere referenten-

230 Zaak 2001/031.
231 Zaak 2002/090.
232 Alsook Tak 2005, p. 545.
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rapporten een fair beoordelingsproces in gevaar brengen. Het standpunt van de 
Commissie dat het terzijde leggen van (te) magere referentenrapporten het toe-
gepaste peer review systeem geheel zou ondergraven, lijkt mij op zich zelf geno-
men correct. Het aantal referentenrapporten met een magere inhoud is namelijk 
niet verwaarloosbaar. Dat neemt niet weg dat er geen criteria beschikbaar zijn 
waaraan de commissie kan afmeten waar de grens ligt om nog te kunnen spreken 
van een deugdelijk referentenrapport. Dit zelfde probleem kwam ter sprake bij de 
behandeling van bezwaren tegen de ontoereikendheid van het referentenoordeel 
(zie onder 9.7.2), en brengt het risico met zich dat een beoordelingscommissie 
te veel op de stoel van de referenten gaat zitten. Wel zie ik verschil tussen de 
constatering (door de Commissie B&B) dat sprake is van een ondeugdelijk refe-
rentenrapport en de constatering dat sprake is van een verkeerd gebruik van het 
referentenrapport. In het eerste geval valt het ondeugdelijk geoordeelde rapport 
af (met de onder 9.7.2 gesignaleerde consequenties), terwijl in het tweede geval 
eerder de deugdelijkheid van de motivering in het geding is. Een motiverings-
gebrek valt redelijk vaak nog te repareren. De hier besproken problematiek hangt 
samen met het reeds gesignaleerde spanningsveld tussen inhoudelijke expertise 
en het commissieoordeel en de daarmee samenhangende onduidelijkheid in de 
procedure waarop in de slotbeschouwing zal worden teruggekomen.

Tenslotte zij gewezen op de volgende inconsistentie in het beoordelingspro-
ces. In zaak 2001/031 stelt de beoordelingscommissie zich achter het oordeel van 
de meest kritische referent zonder aan te geven welke betekenis is toegekend aan 
het oordeel van de andere referent. De Commissie B&B vindt dan dat er een derde 
referentenoordeel moet komen. Afwijken van het (gezamenlijke) referentenoor-
deel – wat mijns inziens ingrijpender is – kan een beoordelingscommissie echter 
wél – zij het onderbouwd – zonder inschakeling van een expertise-oordeel.

9.7.8 Te grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel

Bij de bespreking van bezwaren tegen de samenstelling van de beoordelings-
commissie233 is de standaard motivering van de Commissie B&B gegeven die 
zij gebruikt om haar zienswijze over de plaats van het expertiseoordeel binnen 
de beoordelingsprocedure respectievelijk de rolverdeling tussen referenten en 
beoordelingscommissie duidelijk te maken. Mijn conclusie was daar dat deze 
standaard motivering een zekere inconsistentie liet zien tussen de plaats van het 
expertiseoordeel en die rolverdeling. Beide aspecten zijn ook terug te vinden in de 
commissieoverwegingen betreffende bezwaren tegen te grote discrepantie tussen 
referenten- en commissieoordeel. Uitgangspunt is dat ‘de Commissie ten aanzien 

233 Zie paragraaf 9.7.3.
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van elk voorstel haar eigen oordeel dient af te wegen tegen het oordeel van de betrok-
ken referenten234’. Ten aanzien van het expertiseoordeel overweegt de Commissie 
B&B vervolgens ook hier dat ‘met name betekenis toekomt aan wat als essentie van de 
referentenadviezen kan worden aangemerkt235’, en ‘de specifíeke deskundigheid wordt 
verkregen door inschakeling van de referenten, die anders dan de beoordelingscommissie 
steeds een absoluut oordeel geven236’. Het spanningsveld tussen de plaats van het 
expertiseoordeel en de positie van de beoordelingscommissie tracht de Commis-
sie B&B op te lossen door te stellen dat ‘het oordeel van de beoordelingscommissie 
een verdergaande onderbouwing behoeft naarmate het verder afwijkt van de referenten-
rapporten237’. Echter, gezien het feit dat de procedure voorschrijft dat het oordeel 
van de beoordelingscommissie doorslaggevend is, en er volgens de Commissie 
B&B van uitgegaan mag worden dat een beoordelingscommissie haar taak naar 
behoren kan uitvoeren, staan bezwaarden vrijwel machteloos, wanneer een beoor-
delingscommissie het expertiseoordeel opzij zet. Dat blijkt ook uit het feit dat het 
percentage gegrond verklaarde bezwaren (9,5%) hier opvallend lager is dan in geval 
van een ondeugdelijke motivering (31,5%). In 5 van de 6 desbetreffende zaken238 
hebben bovendien nog andere onvolkomen heden in de procedure gespeeld, zoals 
schending van de hoorplicht (drie maal), betrokkenheid van commissieleden (bij 
alle vier de gehonoreerde voorstellen), dubbele bijstelling door de beoordelings-
commissie voor een geconstateerd tekort van de aanvraag (twee maal), het ten 
onrechte buiten beschouwing laten van persoonlijke omstandigheden (één maal), 
en schending van procedureregels (in de enige gehonoreerde zaak 2005/036).

Op deze laatste zaak zal hier wat uitgebreider ingegaan worden. Het voorstel 
maakte deel uit van een cluster van drie qua kwaliteit gelijkwaardig beoordeelde 
subsidiabele voorstellen, waarvan er gezien het nog beschikbare budget maar 
twee voor honorering in aanmerking konden komen. Aangezien ook beleidscri-
teria een rol konden spelen bij de beoordeling, diende op grond hiervan één van 
de drie voorstellen af te vallen voor honorering. Dit werd het voorstel uit zaak 
2005/036 omdat dit het minst urgente en minst innovatieve voorstel van de drie 
werd geacht. De afgewezen aanvrager ging in beroep stellende dat de discrepantie 
tussen het referentenoordeel (scores: 2x excellent/1.0) en het commissieoordeel 
(score 3.2, tegen de ondergrens van subsidiabiliteit) te groot was. De referenten 
vonden het voorgestelde onderzoek cruciaal en urgent, en het afwijkend oordeel 
van de commissie op dit punt was niet onderbouwd. Daarnaast was het bezwaar 

234 Zaak 2002/006.
235 Zaak 2002/001.
236 Zaak 2004/011.
237 Zaak 2004/068.
238 Commissieadviezen in de zaken 2002/025; 2003/029 en 038; 2004/027 en 058; 2005/036.
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ingebracht dat de procedureregels waren geschonden, nu geen buitenlanders in 
de beoordelingscommissie zitting hadden gehad, terwijl dit in de brochure wél 
stond vermeld. Het betrokken gebied verweerde zich hiertegen door erop te wijzen 
dat de aangeschreven potentiële buitenlandse commissieleden niet beschikbaar 
waren op de geplande vergaderdata van de commissie, terwijl deze vergadering 
geen verder uitstel gedoogde vanwege het plannen van het veldwerk voor de te 
honoreren projecten. Het betrokken besluitvormend orgaan had geoordeeld dat 
de commissie in staat was de ingediende voorstellen ook zonder aanvulling op 
adequate wijze te beoordelen. De Commissie B&B stelt vervolgens vast dat de 
beoordelingscommissie de afwijking van het referentenoordeel onvoldoende 
heeft onderbouwd en de gewraakte discrepantie niet te verklaren valt. In dit 
verband merkt de Commissie B&B tevens op dat evenmin duidelijk is op grond 
waarvan sommige andere voorstellen positief zijn bijgesteld. Haar conclusie luidt 
dan dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven mede gezien de schending 
van de brochure regels. Hier is mijns inziens echter sprake van een toelaatbare 
afwijking van de procedureregels239. Bovendien is volgens mij duidelijk genoeg 
dat de gewraakte discrepantie niet uit te leggen viel aan de hand van de bij het 
afwijzingsbesluit verstrekte motivering. Ik vind dan ook dat het advies sterker 
was geweest, wanneer de Commissie B&B volstaan had met de constatering dat 
sprake is van een ondeugdelijke motivering.

Tenslotte volgt hier bespreking van de enige van bedoelde zes zaken, waarin van 
de ingebrachte bezwaren het bezwaar van een te grote discrepantie tussen referen-
ten- en commissieoordeel op zich zelf tot een gegrond commissieadvies leidde240. 
De gemiddelde referentenscore bedroeg 8.83, en de commissiescore 7.4, waarmee 
het voorstel op een 4e plaats eindigde. Drie voorstellen werden gehonoreerd. De 
bezwaarde wist de Commissie B&B te overtuigen door de positieve referentenkri-
tiek uit de referentenrapporten te ‘plukken’. Plaatsing van de negatieve kritiek uit 
die rapporten naast de positieve kritiek maakte een ongegrond verklaring net zo 
plausibel. Afgezien daarvan geeft het eindcijfer van de beoordelingscommissie 
een relatieve score, terwijl de eindscores van de referenten absolute scores zijn. 
Dat komt, omdat een beoordelingscommissie eerst alle oordelen van de referen-
ten (die elk maar één voorstel te zien krijgen) op één lijn moet zien te krijgen. 
Vervolgens moet de commissie – na kennisneming van het weerwoord – een 
rangorde tussen de verschillende voorstellen binnen de ronde aanbrengen. Dat 
maakt een vergelijking van beide scores alleen mogelijk op rangorde niveau. Een 
handicap daarbij is dat een bezwaarde geen inzage krijgt in de dossiers van de 

239 Zie zaak 200/012, besproken onder 8.7.4c.
240 Zaak 2003/038.
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overige aanvragers. Het Algemeen Bestuur ging contrair, waarna bezwaarde – 
overigens zonder succes – de rechter inschakelde241.

De overwegingen van de Commissie B&B betreffende de ongegrond verklaarde 
bezwaren tegen een (te) grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel 
zijn steeds feitelijk en nogal gedetailleerd van aard en daarom weinig interessant 
om hier toe te voegen. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat een indiener van dit 
type bezwaar met een pleitnotitie op de zitting aankwam waarin de cijfermatige 
oordelen van de referenten en de beoordelingscommissie minutieus tegen elkaar 
werden afgewogen. De Commissie wijst er dan op dat de oordeelsvorming geen 
cijfermatige exercitie is. De Commissie moet eerst alle oordelen van de referenten 
(die elk maar één voorstel te zien krijgen) op één lijn zien te krijgen en vervolgens 
een rangorde tussen de verschillende voorstellen binnen de ronde aanbrengen. 
Daar komt nog bij, zoals in de vorige alinea is aangegeven, dat vergelijking van de 
referenten- en de commissiescore(s) alleen op ordinaal niveau mogelijk is.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 8 (te grote discrepantie tussen referenten- en 
commissieoordeel)
Zoals gezegd zijn er afgewezen aanvragers die nauwkeurig gaan berekenen of en 
hoever de eindscore van de beoordelingscommissie afwijkt van de gemiddelde 
eindscore van de referentenrapporten. Wanneer het verschil tussen beide scores 
relatief groot blijkt, leidt dat tot bezwaar-/beroepschriften, die doorgaans weinig 
toevoegen. Mede ter voorkoming van dit type bezwaar-/beroepschriften is men 
er binnen sommige programma’s toe over gegaan om geen eindscores meer te 
vragen aan referenten. Zonder die eindscores zouden de referenten – zo was de 
redenering – wel meer genegen zijn om met voldoende inhoudelijke rapporten 
te komen. Het nadeel van het beoordelen van aanvragen door een beoordelings-
commissie zonder te beschikken over referenteneindscores is dat de beoor-
delingscommissie daarmee (nog) meer ruimte krijgt om het referentenoordeel 
te interpreteren. De kans dat een beoordelingscommissie het referentenoordeel 
dan misinterpreteert, neemt daarmee toe. Cijfers zijn nu eenmaal eenduidiger 
dan een inhoudelijke oordeel242. Uiteindelijk mag het voorkomen van bezwaar-/
beroepschriften geen einddoel zijn. Het gaat erom dat de uitkomst van de proce-
dure fair is. Daarom ben ik tegen het weglaten van de referentenscores. Ik ben 
er om diezelfde reden bovendien voorstander van dat de referenten voldoende 
ruimte krijgen bij het geven van hun scores, bijvoorbeeld via een 7-puntsschaal 
waarbij alleeen de uitersten zijn benoemd.

241 Zie onder 9.8 (contraire zaken) en 9.10 (fase 6: inschakeling van de rechter).
242 Zie onder 7.2.1a met tabel 7.1
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9.7.9 Gang van zaken interview incorrect

Waar een interview onderdeel uitmaakt van een beoordelingsprocedure (door-
gaans in het kader van een persoonsgerichte steunvorm), vormt dit doorgaans 
het staartstuk van de procedure. Dat wil zeggen dat in (een) eerdere schriftelijke 
fase(n) van de procedure al één, soms twee schiftingen van kandidaten hebben 
plaatsgevonden. De uitkomst van het interview is dan bepalend voor wie van de 
overgebleven kanshebbers (die zonder meer allen over een hoog IQ beschikken) 
een subsidie krijgt toegewezen. Een aantal van de afgewezen kandidaten heeft in 
bezwaar aangegeven het onrechtvaardig te vinden dat een interview-commissie 
in een zo kort tijdsbestek – doorgaans niet meer dan een kwartier – en op grond 
van moeilijk te objectiveren criteria als aanstekelijke fascinatie voor onderzoek, 
overtuigingskracht en in staat zijn om (bege)leiding te geven aan andere onder-
zoekers, moet beslissen over hun verdere wetenschappelijke carrière. Uit de inge-
diende bezwaarschriften blijkt dat deze bezwaarden er grote moeite mee hebben 
dat andere eigenschappen dan die waarover een wetenschappelijk onderzoeker 
in de eerste plaats dient te beschikken, bepalend lijken voor de uitkomst van de 
VI-procedure. Bij die andere eigenschappen moet dan vooral gedacht worden aan 
eigenschappen die een hoog EQ vereisen. Wetenschappers die hier toevallig over 
beschikken, hebben dan een natuurlijke voorsprong.

Een voorbeeld van een dergelijke bezwaarschrift laat VICI-zaak 2004/006 
(hierna: VICI-zaak 2004) zien. Het gaat om een kandidaat die met vijf andere 
kandidaten uit 11 vooraanmeldingen is geselecteerd om een volledige aanvraag 
in te dienen. In het afwijzingsbesluit staat vermeld dat de hij een zeer goede 
onderzoeker is, die een zeer relevant en theoretisch goed onderbouwd voorstel 
heeft ingediend, alhoewel het moeilijk is om tot de kern ervan door te dringen. 
Zijn publicatielijst is niet heel omvangrijk, maar omvat wel een aantal excellente 
publicaties. Echter, in vergelijking tot de overige kandidaten was zijn presen-
tatie tijdens het interview minder overtuigend en enthousiast. Hieraan is nog 
toe gevoegd: ‘Binnen de commissie bestaat op grond van de presentatie enige twijfel 
of de kandidaat in staat is een groter groep nieuwe aio’s/postdos’s te inspireren’. In 
zijn bezwaarschrijft stelt deze kandidaat dat het negatieve beeld dat de commis-
sie van zijn kwaliteiten als begeleider schept, onjuist is (zoals het CV aantoont), 
subjectief en daarom moeilijk te toetsen, en bijzonder contraproductief omdat 
deze twijfel gemakkelijk een eigen leven kan gaan leiden binnen de Nederlandse 
wetenschap. Hij vindt het onaanvaardbaar dat het besluit is gebaseerd op enkel 
deze twijfel. Hij voegt er aan toe dat een nader onderzoek naar zijn capaciteiten 
op dit vlak eenvoudig uit te voeren was geweest, bijvoorbeeld aan de hand van 
de diverse uitnodigingen voor graduate courses vermeld in het CV. Ook vindt 
deze kan didaat het bezwaarlijk dat het oordeel tot stand is gekomen enkel op 
basis van een presentatie, die erg kort was van duur en bovendien geen geëigend 

Valk binnen_14.indd   274 28-5-2008   11:29:20



275

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

instrument voor het testen van de vaardigheid om aio’s te begeleiden. Tenslotte 
stelt deze kandidaat dat de VI-brochure op een aantal essentiële punten dusdanig 
tekort schiet, met name waar het de invulling en toetsing van de drie gegeven 
beoordelingscriteria243 betreft en hun onderlinge relevantie, dat daarmee niet 
voldaan wordt aan het kenbaarheidsvereiste en het rechtsgelijkheidsbeginsel. De 
repliek van het betrokken gebied luidt dat alle VICI-kandidaten die hun aanvraag 
mochten uitwerken van zeer hoge kwaliteit zijn en dat kleine verschillen in kwali-
teit daarom reeds tot afwijzing kunnen leiden. De Commissie B&B voegt hier aan 
toe dat het voorstel zodanig geschreven is dat het blijkbaar ook voor vakgenoten 
moeilijk toegankelijk is, en ziet daarom geen aanleiding om het beroepschrift 
gegrond te verklaren. De Commissie vindt wel dat de beoordelaars te ver gaan 
wanneer zij enkel op basis van een relatief minder overtuigende presentatie tot 
de conclusie komen dat de bezwaarde in onvoldoende mate beschikt over (lei-
dinggevende) capaciteiten om aio’s en postdocs (individueel) te begeleiden. Voor 
wat betreft het kenbaarheidsvereiste wijst de Commissie B&B erop dat de drie 
gegeven selectiecriteria zowel in de referentenrapporten als in het eindoordeel 
van de VICI-commissie afdoende aan de orde zijn gekomen, en dat dit bezwaar 
feitelijke onderbouwing ontbeert.

Een tweede voorbeeld geeft VIDI-zaak 2005/063 (hierna VIDI-zaak 2005). In 
deze bezwaarzaak nam de aanvrager aan het eind van de schriftelijke selectie-
fase een 2e plaats in op de voorlopige prioriteringslijst. Desondanks stond hij na 
afloop van het interview op de definitieve prioriteringslijst van de geïnterview-
den praktisch onderaan. Tijdens de hoorzitting vroeg de Commissie B&B aan 
de gebiedsvertegenwoordiger uitleg over dit verschil in positionering op beide 
lijsten. De gebiedsvertegenwoordiger lichtte toe dat, zodra de selectie voor het 
interview is afgerond, de kandidaten in een nieuwe (de mondelinge) fase terecht 
komen, waarbij zij allemaal weer met een schone lei beginnen en dus in het kader 
van het interview evenveel kans maken op honorering. De Commissie B&B advi-
seerde in deze zaak het bezwaar gegrond te verklaren omdat zij vond dat daarmee 
dit verschil niet goed was uitgelegd (motiveringsgebrek), welk advies werd over-
genomen door het Algemeen Bestuur. Nadat het gebied naar tevredenheid van 
het Algemeen Bestuur alsnog met een aantal ter zake doende redenen en dito 
bewijzen over de brug was gekomen waarmee de lagere prioritering van de kandi-
daat en zijn voorstel te verklaren viel, werden bij de herroeping van het bestreden 
besluit de gevolgen van dit besluit in stand gelaten.

Ook in ander bezwaarzaken waarin geklaagd wordt over de gang van zaken 
tijdens het interview moet de Commissie B&B herhaaldelijk het gevoel bekropen 
hebben dat aan bedoelde subcriteria een onproportioneel gewicht werd toege-

243 (1) kwaliteit van de onderzoeker; (2) kwaliteit van het voorstel; (3) innovativiteit van het voorstel.
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kend. Dit verklaart dat de Commissie B&B in enige van dit type zaken haar zorg 
heeft uitgesproken over het verabsoluteren door de beoordelingscommissie van 
het interview. Deze zorg is bijvoorbeeld terug te vinden in de volgende overwe-
gingen. ‘De wijze waarop het onderhavige interview is verlopen, vermag niet af te 
doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel. Ook moet worden onderkend 
dat bij een interview iemand wel eens door toevallige omstandigheden niet goed uit de 
verf komt’244 (hierna: VIDI-zaak 2002). Toch is het bezwaar vervolgens ongegrond 
verklaard.

Tenslotte volgen hier twee voorbeelden van VENI-zaken uit 2003245 (hierna: 
VENI-zaak 2003) en 2004246 (hierna: VENI-zaak 2004). In de VENI-zaak 2003 
wordt – anders dan in de hierboven gegeven voorbeelden – bezwaar gemaakt 
vanwege de beweerde onzorgvuldigheid van de procedure en een beweerd moti-
veringstekort. Die onzorgvuldigheid betrof vooral de gang van zaken tijdens het 
interview. De overwegingen van de Commissie in deze zaak luiden: ‘Waar de 
kwaliteit van de onderzoekers en hun voorstellen zeer dicht opeen ligt, vindt een nadere 
schifting plaats door middel van het interview. De Vernieuwingsimpulsbrochure is op 
dit punt afdoende duidelijk.’ Het Commissieadvies in de VENI-zaak 2004 geeft als 
overweging op dit punt: ‘Enthousiastmeren maakt onderdeel uit van het in de VI-
brochure genoemde criterium ‘kwaliteit van de onderzoeker’. Het is dan ook niet onre-
delijk dat de VENI-beoordelingscommissie deze kwaliteit van de onderzoeker tijdens 
het interview toetst en daaruit, in vergelijking tot de overige interview-kandidaten, 
haar conclusie trekt.’

Nabespreking van de gegeven VENI-, VIDI-, en VICI-voorbeelden uit 2002 t/m 2005 
van interviewbezwaren:
(1) De toelichting van de gebiedsvertegenwoordiger in de VIDI-zaak 2005 tijdens 

het interview maakt duidelijk dat hier niet alleen sprake is van een motive-
ringsgebrek, maar ook van schending van de spelregels, al kwam dit in het 
advies onvoldoende uit de verf. Allereerst staat nergens in de VI-brochure dat, 
zodra de interviewkandidaten bekend zijn, de tot dan toe verkregen scores niet 
meer meetellen. Indien de eerder verkregen scores komen te vervallen, dan 
komt aan het interview een groter gewicht toe dan op grond van de tevoren 
gegeven criteria toelaatbaar is. De subcriteria ‘aanstekelijke fascinatie voor 
onderzoek’, ‘overtuigingskracht’ en ‘in staat zijn om (bege)leiding te geven aan 
andere onderzoekers en medewerkers’ vormen immers maar drie van de zes 
subcriteria, vallend onder één van de drie selectiecriteria, te weten ‘de kwaliteit 

244 VIDI-zaak 2002/052.
245 Zaak 2003/026.
246 Zaak 2004/010.
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van de onderzoeker’. Daarmee maken deze subcriteria tezamen slechts 16,65% 
uit van de gegeven beoordelingscriteria. Deze zaak werd – na een uitgebreid 
en gedegen aanvullend onderzoek waarbij het oordeel van twee onafhankelijke 
experts werd betrokken – in bezwaar gegrond verklaard met behoud van de 
gevolgen van het in eerste instantie genomen besluit. Nagegaan is of de beoor-
delings – commissies betrokken bij de overige hier besproken zaken de scores 
uit de schriftelijke fase ook buiten beschouwing hebben gelaten bij de bepaling 
van het eindoordeel na afloop van het interview, maar dat blijkt niet het geval. 
Uit de desbetreffende dossiers komt naar voren dat deze beoordelingscommis-
sies na afloop van het interview ten aanzien van de drie beoordelingscriteria tot 
een bijgestelde eindscore zijn gekomen en vervolgens zijn overgegaan is tot de 
prioritering van de voorstellen.

(2) NWO stelt zich op het standpunt dat het interview dient om de VI-kandidaten 
te beoordelen op voornoemde drie subcriteria, nu deze criteria in het kader 
van een schriftelijke beoordeling minder toetsbaar zijn. Daarbij voert NWO 
aan dat de verschillen tussen de interviewkandidaten zo minimaal zijn dat 
het interview de doorslag zal moeten geven. Dat vermeldt NWO echter niet 
in haar VI-brochure. Daarmee wordt de VI-commissie volledig de vrije hand 
gelaten bij de invulling van de rol en de doelstelling van het interview, zolang 
zij maar binnen het kader van de gegeven beoordelingscriteria blijft. De kan-
didaten krijgen bij de uitnodiging voor het interview pas te horen waarop zij 
precies worden getoetst. Hoe de beoordelingscommissie vervolgens om dient 
te gaan met de uitkomsten van het interview, wordt in de brochure eveneens 
in het midden gelaten, en daarmee overgelaten aan deze commissie zelf. 
Waar dat toe kan leiden, laat VIDI-zaak 2005 zien. Het feit dat het Algemeen 
Bestuur op advies van de Commissie B&B in deze zaak achteraf corrigerend is 
op getreden, doet daar niet aan af. Gezien de grote belangen van onderzoekers 
bij de uitkomst van de procedure, zal NWO er goed aan doen de informatie 
over het interview, incl. de interviewstructuur, in haar brochure aanzienlijk uit 
te breiden. Op dat punt schiet de informatieverstrekking in de brochure mijns 
inziens duidelijk tekort. Bij VI-kandidaten komt het handelen van de interview-
commissie zo al gauw over als willekeurig handelen, hetgeen heeft geleid tot 
gefrusteerde onderzoekers en bezwaarschriftprocedures.

(3) In VICI-zaak 2004 stelde de bezwaarde dat niet voldaan was aan het kenbaar-
heidsvereiste en het gelijkheidsbeginsel. Zoals uit vorenstaand betoog kan 
worden afgeleid, had bezwaarde hier een punt247. De Commissie B&B conclu-
deerde dat de stelling van de bezwaarde onvoldoende gesubstantieerd was. Ik 
kan deze overweging niet anders zien dan een zwaktebod van de Commissie. 

247 Alsook Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 302.
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De Commissie kon zelf ook zien wat er in de brochure ontbrak, terwijl zij tij-
dens de hoorzitting nadere vragen had kunnen stellen ten aanzien van verzoe-
kers beroep op het gelijkheidsbeginsel. Door in plaats daarvan de zienswijze 
van NWO248 ten aanzien van het interview klakkeloos over te nemen, is mijns 
inziens ook de Commissie B&B tekortgeschoten. Dit is niet alleen jammer 
voor de wetenschap in het algemeen en de betrokken VICI-kandidaat (die uit-
week naar het buitenland en zijn aio meenam) in het bijzonder, maar ook voor 
NWO die op de ingeslagen, zij het dubieuze weg doorging, nu de Commissie 
de vage interviewstructuur – ten onrechte – sauveerde. Wat de VICI-zaak 2004 
nog schrijnender maakt, is het volgende. Toen de Commissie B&B vond dat de 
afwijzingsgrond betreffende de leidinggevende capaciteiten van de onderzoe-
ker geen stand kon houden, viel zij terug op de enige andere afwijzingsgrond, 
te weten het oordeel dat het voorstel moeilijk toegankelijk is. Hierbij wordt 
echter in het midden gelaten of de mindere toegankelijkheid van het voorstel 
te wijten is aan de wijze waarop de inhoud van het voorstel is gepresenteerd 
en geformuleerd door de aanvrager, dan wel aan een begripstekort bij de vak-
genoten die het (zeker moeilijke onderwerp van het) voorstel moeten lezen en 
beoordelen. Met andere woorden, er kan ondanks beperkte toegankelijkheid 
sprake zijn van een brillant voorstel. Mijns inziens had hier vernietiging van 
het bestreden besluit plaats moeten vinden vanwege het ontbreken van een 
deugdelijke motivering.

(4) De bezwaarde in de VICI-zaak 2004 overlegde tijdens de hoorzitting een pleit-
nota opgesteld door het advocatenkantoor Houthoff Buruma. Daarin wordt klip 
en klaar gewezen op de drie punten betreffende de interviewselectie waarop 
de VI-brochure een tekort aan informatie verstrekt. De perspectieven die de 
zaak bood door middel van de pleitnota, werden echter niet waar gemaakt, nu 
bezwaarde zijn zaak zelf (zonder advocaat) bepleitte tijdens de zitting. De Awb 
voorziet er welbewust in dat burgers hun bezwaar-/beroepszaken zelf kunnen 
afhandelen. Terugkijkend op de zaken waarin bezwaarden zich lieten bijstaan 
door een professional, kan niet worden geconcludeerd dat deze zaken gunsti-
ger afliepen dan de overige zaken. Toch zou deze zaak uit 2004 bezwaarden te 
denken moeten geven. Overleg met de Juridische Afdeling van de universiteit 
over de formulering van het bezwaar-/beroepschrift alsook ter voorbereiding 
van de hoorzitting is mijns inziens geen overbodige luxe.

Ten aanzien van het meer specifieke bezwaar van kandidaten dat zij niet de gele-
genheid kregen om zich op nieuwe vragen voor te bereiden, stelt de Commissie 

248 Zie de aanvang van deze paragraaf, 4e regel met ‘De uitkomst van het interview is dan bepalend 
voor wie van de overgebleven kandidaten een subsidie krijgt toegewezen’.
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B&B zich als volgt op. ‘Gezien de specifieke deskundigheid van de kandidaat op het 
gebied van zijn/haar aanvraag mag van deze verwacht worden dat hij/zij in staat is 
zijn/haar voorstel ook zonder voorbereiding duidelijk uiteen te zetten en/of toe te lich-
ten. Ook mag van deze verwacht worden daarover een wetenschappelijke discussie te 
kunnen voeren met andere wetenschappers en door deze gestelde vragen te beantwoor-
den249’ In dezelfde zaak overweegt de Commissie ten aanzien van het bezwaar van 
de kandidaat tegen de gevoerde interviewstijl: ‘Bezwaarde heeft daarmee nog geen 
feiten of omstandigheden ingebracht in zijn bezwaarprocedure die aanleiding vormen 
voor de Commissie om te oordelen dat de uitkomst van het interview op niet-objectieve 
gronden tot stand zou zijn gekomen’.

Alle bezwaren van dit type zijn ingediend naar aanleiding van een beoordeling 
in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma, dat in 2002 is ingevoerd. 
Slechts éénmaal is een bezwaarschrift waarin een bezwaar tegen de gang van 
zaken tijdens het interview werd ingebracht, gegrond verklaard250, zij het vanwege 
het niet voldoen aan het zorgvuldigheidsvereiste en zonder dat dit tot alsnog 
honorering leidde. De reden voor de gegrond verklaring was namelijk het feit dat 
het verslag van het interview ontbrak waardoor de Commissie de gang van zaken 
tijdens het interview niet kon reconstrueren. Tegenwoordig worden die verslagen 
standaard aan de Commissie (én de bezwaarde) verstrekt. Dienaangaande heeft de 
Commissie op basis van het interviewverslag in zaak 2004/013 overwogen dat 

 ‘de Commissie heeft vastgesteld dat sprake is van een verschil in perceptie tussen hoe 
de interviewcommissie het interview heeft ervaren en hoe verzoeker dat heeft ervaren. 
Verzoeker heeft … geen feiten of omstandigheden gesteld die erop wijzen dat de 
interviewcommissie onzorgvuldig heeft gehandeld door de feiten anders weer te geven 
dan dat deze in de perceptie van verzoeker hebben plaatsgevonden. Hierbij heeft de 
Commissie betrokken dat het verslag van het interview door de secretaris van de commissie 
is opgesteld en dat de secretaris geen deel uitmaakt van de interviewcommissie, maar 
wordt geleverd door het NWO-bureau. Van betrokkenheid van dat bureau blijkt nergens 
en deze is ook niet gesteld door verzoeker’. 

Hierna volgt een ongegrond verklaring. De redenering van de Commissie B&B 
dat de programmasecretaris, die werknemer is van NWO, niet betrokken zou 
zijn, kan ik niet volgen. Diezelfde programmasecretaris vertegenwoordigt NWO 
in haar rol als verweerster tijdens de hoorzitting. NWO heeft er alle belang bij 
dat een bezwaar-/beroepschrift ongegrond verklaard wordt respectievelijk niet 
gehonoreerd, omdat het voor de ronde beschikbare budget doorgaans wordt 

249 Zaak 2004/011.
250 Zaak 2003/028.
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opgesoupeerd door zoveel kandidaten bovenin de prioriteringlijst te honoreren 
als mogelijk. Om dit soort problemen te voorkomen, wordt het interview tegen-
woordig ook op de band opgenomen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 9 (gang van zaken interview incorrect)
Onder de 79 bezwaarzaken die in het kader van het Vernieuwingsimpulspro-
gramma over de periode van 2002-2006 zijn ingediend en afgehandeld, bevin-
den zich 16 zaken (20.3%) waarin een bezwaar tegen de gang van zaken betref-
fende het interview is opgeworpen. VENI-zaak 2003 laat zien dat ook daarbuiten 
in het kader van bezwaren tegen de zorgvuldigheid van de procedure en/of de 
ondeugdelijkheid van de motivering nog voorbeelden van soortgelijke bezwaren 
voorhanden zijn. Hiermee worden serieus te nemen signalen afgegeven dat er 
iets niet klopt met de wijze waarop het VI-interview in de procedure is ingebed. 
Daarom zal de interview procedure in de slotbeschouwing opnieuw aan de orde 
worden gesteld.

De commissie vindt blijkbaar dat zij, gezien de in de brochure gegeven intrans-
parantie van de interviewprocedure, weinig anders kan dan responderen op de 
klachten van de bezwaarde zoals zij feitelijk heeft gedaan. De Commissie B&B 
had mijns inziens echter ook kunnen stellen dat het staand NWO-beleid luidt dat 
wetenschappelijke kwaliteit voorop staat, zodat aanvragers mochten verwachten 
dat daarop zou worden geselecteerd. Die verwachting is nog opgevoerd door de 
in de brochure gegeven VI-programmadoelstelling om de wetenschappelijke car-
rière van de top 10% van de onderzoeksgeneraties te ondersteunen. Ik meen dat 
NWO dan met bijzondere argumenten moet komen om een excellent voorstel te 
kunnen afwijzen enkel op basis van een interview waarvan noch in diezelfde bro-
chure noch elders is aangegeven wat met dat interview beoogd wordt, terwijl het 
bestreden interviewresultaat in strijd lijkt met de programmadoelstelling zelf. Ik 
betwijfel echter of de Commissie B&B – ondanks de ingediende bezwaren op dit 
punt, ondanks haar eigen intuïtie dat er iets niet leek te kloppen, en ondanks de 
duidelijke pleitnotitie van een gerenommeerd advocatenkantoor op bestuursrech-
telijk gebied – gezíen heeft dat de interviewstructuur niet deugt. Daarmee heeft 
de Commissie B&B op dit punt gefaald in haar (toetsings)taak. Het bovenstaande 
maakt wel – zij het op wrange wijze – prominent het belang duidelijk voor de 
organisatie van een correct toetsende Commissie B&B.

9.7.10 Ontoereikend inhoudelijk oordeel

Deze categorie bevat alle bezwaren die zich direct richten tegen de inhoud van 
het tot stand gekomen (NWO-)oordeel. Een groot aantal afgewezen aanvragers 
verkeert in de veronderstelling dat de Commissie B&B enkel competent zou zijn 
om te controleren of de beoordelingsprocedure correct en zorgvuldig is uitge-
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voerd. Echter, de heroverweging die in gevolge de Awb dient plaats te vinden 
op grondslag van een (ontvankelijk) bezwaar-/beroepschrift, sluit bezwaren van 
inhoudelijke aard niet uit. Dit roept de vraag waarop die onjuiste veronderstel-
ling dan is gebaseerd. Onder 9.7.3 is al vermeld dat een aantal onderzoekers het 
frustrerend vindt dat noch het primaire NWO-proces noch de bezwaar-/beroeps-
procedure zich leent voor een wetenschappelijke discussie, alsook dat de beoor-
delingscommissie – ook al bestaat deze doorgaans uit generalisten – de doorslag 
geeft bij de beoordeling. Ook kan een rol spelen dat bezwaarden liever zouden 
zien dat de Commissie B&B haar oordeel in de plaats stelt van het oordeel van 
de beoordelingscommissie. Dat kan echter voor NWO-subsidiebesluiten niet de 
bedoeling van de bezwaar-/beroepsprocedure zijn. Een wezenlijk kenmerk van 
de voor deze besluiten geldende procedure is immers dat de onderzoeksvoorstel-
len in onderlinge concurrentie naar de subsidie dingen, en alle subsidieaanvra-
gen op hetzelfde moment beoordeeld en vergeleken worden opdat een rangorde 
kan worden aangebracht. Elke bezwaar-/beroepsprocedure heeft betrekking op 
maar één subsidiebesluit respectievelijk één subsidieaanvraag. De Commissie 
B&B besteedt aan inhoudelijke bezwaren de nodige aandacht door na te gaan 
of de NWO-beoordelaars gezien alle voorliggende feiten en omstandigheden in 
redelijkheid tot hun feitelijk oordeel konden komen. Daarmee is sprake van een 
marginale toetsing door de Commissie met betrekking tot het in eerste instantie 
gegeven inhoudelijke oordeel betreffende één aanvraag. In geval de Commissie 
het bezwaar gegrond verklaart, zal zij de zaak terugverwijzen naar de betrokken 
beoordelingscommissie om tot een nieuw oordeel te komen.

Deze benaderingswijze is terug te vinden in de volgende overwegingen: ‘De 
Commissie heeft niet tot taak en is evenmin bevoegd om het inhoudelijke oordeel van 
de programmacommissie over te doen. Dit geldt ook in geval het om het eigen oordeel 
van een aanvrager over zijn/haar voorstel gaat. De Commissie is wél bevoegd in het 
kader van haar controle op de juridische aanvaardbaarheid van het bestreden besluit 
de deugdelijkheid van de motivering te controleren. Dat wil zeggen dat de Commis-
sie nagaat of zij het oordeel van de NWO-beoordelaars naar objectieve maatstaven 
begrijpelijk vindt251’.

Een aansprekend voorbeeld van een besluit waarin de Commissie B&B marginaal 
toetste laat de volgende zaak van vóór de onderzoeksperiode252 zien. Het is een 
zaak uit 1997, zodat het besluit in eerste instantie werd genomen door de Stich-
ting voor Filosofie en Theologie (SFT), die in het kader van der reorganisatie die 
één jaar later plaats vond, werd opgeheven. De aanvraag betreft een individuele 

251 Zaak 2005/042.
252 Zaak 1997/04.
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postdoc subsidie, alhoewel de in de aanvraag voorgestelde onderzoeksactiviteiten 
onderdeel zouden uitmaken van een breed opgezet onderzoek, uitgevoerd door 
verschillende onderzoeksgroepen die van verschillende zijden gesubsidieerd 
werden. De betreffende kandidaat-onderzoeker was een expert in talen alsook 
op het gebied van computer-technologie. De SFT had de aanvraag afgewezen op 
grond van de onzekerheid over de zelfstandige wetenschappelijke rol van deze 
kandidaat. De Commissie B&B overweegt ten aanzien hiervan: 

 ‘Het gaat hierbij naar de Commissie heeft begrepen om twee aspecten: de zelfstandigheid 
en het wetenschappelijk niveau. Met het aspect van de zelfstandigheid hanteert de SFT 
naar het oordeel van de commissie een argument ter afwijzing van de aanvraag, dat 
in dit stadium van de beoordelingsfase niet past. Bij twijfel aan de zelfstandige rol van 
de kandidaat-onderzoeker had de SFT, gezien het individuele karakter van dit subsidie-
instrument, de aanvraag meteen na ontvangst af moeten wijzen. De Commissie is het 
voorts niet eens met de twijfel van de SFT omtrent het wetenschappelijke niveau van 
het voorgestelde werk van de kandidaat-onderzoeker. Tijdens de hoorzitting heeft de 
vertegenwoordiger van de SFT te kennen gegeven dat het stichtingsbestuur van oordeel 
was dat de kandidaat-onderzoeker geen post-doc werkzaamheden zou verrichten, maar 
werk van wetenschappelijk hulppersoneel. Dit in aansluiting op het oordeel van de 
referenten dat de taak van de kandidaat-onderzoeker een ondersteunende zou zijn. Het 
is de Commissie gebleken dat er geen criteria bestaan voor het type werkzaamheden dat 
een post-doc zou moeten verrichten. Dit wordt van algemene bekendheid verondersteld. 
De Commissie acht het niet juist een aanvraag af te wijzen omdat het geen post-doc-
aanvraag zou zijn, terwijl de daarvoor geldende criteria niet bekend zijn gemaakt. Naar 
het oordeel van de Commissie heeft aanvrager zowel in zijn beroepschrift als tijdens de 
hoorzitting overtuigend aangetoond dat het werk van de kandidaat-onderzoeker wel 
degelijk wetenschappelijk werk is…’. 

Volgt gegrond verklaring van het beroepschrift en alsnog honorering van de aan-
vraag.

Kijken we naar de zes gegronde zaken waarin het bezwaar werd ingebracht dat 
het inhoudelijke oordeel niet toereikte, dan geeft dat het volgende beeld te zien.
– Zaak 1998/039: De aanvraag werd in eerste instantie niet-ontvankelijk geoor-

deeld, omdat deze niet binnen het programma zou passen. In beroep stelde 
de Commissie B&B vast dat de inhoud van het voorstel wellicht niet de kern 
van het programma raakte en dat dit in het kader van de prioritering van het 
voorstel wellicht merkbaar zou zijn (lagere prioritering), maar dat dit nog niet 
betekende dat de aanvraag buiten behandeling kon blijven.

– Zaak 2002/034: Het voorstel werd voorwaardelijk gehonoreerd, maar de voor-
waarde waarover tevoren niet met de aanvrager was gecommuniceerd en die 
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geen betrekking had op de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, bleek 
niet uitvoerbaar. De Commissie B&B vond die voorwaarde onacceptabel.

– Zaak 2004/027: Het gaat hier om een voorstel dat in een Open Competitie-
ronde van de twee ingeschakelde referenten de hoogste score verkreeg. Het 
voorstel werd afgewezen omdat het materiaal ten behoeve van twee uit te 
voeren case-studies nog ontbrak. Bezwaarde voerde in beroep aan dat het van 
meet af aan de bedoeling was geweest dat bedoeld materiaal pas in de loop van 
het onderzoek zou worden verzameld, en dat er geen redenen waren om aan 
te nemen dat dit niet zou lukken. Daarnaast voerde hij aan dat de referenten 
geen kritiek op de haalbaarheid van het voorstel hadden en dat deze enige 
afwijzingsgrond dus een nieuw argument van de beoordelingscommissie was 
waarop hij nog geen weerwoord had mogen geven. De Commissie B&B stelde 
vast dat de afwijzingsgrond een deugdelijke grondslag ontbeerde, inderdaad 
sprake was van een nieuw argument, en bovendien de deelscores van de refe-
renten niet aansloten bij de deelscores van de beoordelingscommissie.

– Zaak 2004/058253: Ook hier kwam de beoordelingscommissie met een nieuw 
argument, te weten twijfels over de innovativiteit van het voorstel en stelde op 
grond van die twijfels het voorstel bovendien twee maal negatief bij.

– Zaak 2005/019254: De Commissie B&B stelt zich op het standpunt dat het voor-
stel – na inwinning van drie weinig inhoudelijke referentenrapporten, waar-
van het laatste rapport nadat de vergadering van de beorodleingscommissie al 
heeft plaatsgevonden, nog steeds niet inhoudelijk beoordeeld is. Dit voorstel 
is het enige gegrond verklaarde voorstel dat alsnog – op andere gronden, te 
weten verkeerd gebruik van het referentenoordeel door de commissie in com-
binatie met een motiveringstekort – gesubsidieerd is.

– Zaak 2006/06255: De bewijslast van het inhoudelijk geschil, namelijk dat de 
academische partner domineert in de voorgestelde Werkplaatsconstructie, legt 
de Commissie B&B bij ZonMW.

Bovenstaande zaken laten zien dat de Commissie B&B geen eigen oordeel uit-
spreekt over de inhoud van het geschilpunt, maar nagaat of het oordeel van de 
beoordelingscommissie terzake gezien alle overige feiten en omstandigheden en 
de gegeven motivering houdbaar is. Wanneer de Commissie B&B van mening is 
dat dit niet het geval is, leidt dat tot vernietiging van het bestreden besluit wegens 
een motiveringsgebrek. Deze benaderingswijze wordt ook door de rechter gevolgd 

253 Besproken onder de (eind)conclusies van paragraaf 9.7.3.
254 Besproken onder 9.7.7.
255 Besproken onder 9.7.4a.
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in geval van beoordelingsvrijdheid256. Tenslotte volgt hieronder nog een concreet 
voorbeeld van een ongegronde zaak waarin een bezwaarde vindt dat zijn voorstel 
innovatiever is dan de beoordelingscommissie heeft aangegeven. De Commissie 
B&B overweegt dan – zoals steeds bij dit soort bezwaren – pragmatisch: ‘dat de 
voorgestelde methode reeds eerder in een proefschrift is toegepast en alleen al om die 
reden niet meer innovatief genoemd kan worden257’. Volgt ongegrond verklaring.

Tabel 9.5 laat zien dat het aantal bezwaren op inhoudelijke gronden dat is afgehan-
deld gedurende de onderzoeksperiode, relatief groot is (96 op 681 bezwaren, of 
te wel 14,1%). Hierbij zijn geen bezwaren meegerekend die vroegtijdig weer zijn 
ingetrokken, omdat de indiener er vanuit ging dat enkel procedurele bezwaren 
in behandeling konden worden genomen door de Commissie B&B. Het aantal 
gegrond verklaringen is hierbij relatief laag (6,0%). Het bezwaar dat het inhoude-
lijk oordeel tekort schiet, heeft geen enkele keer tot alsnog honorering geleid.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype (ontoereikend inhoudelijk oordeel)
Het is onmogelijk dat de Commissie B&B van alle bezwaar-/beroepszaken die 
langskomen evenveel verstand heeft. Uiteraard beschikken de leden van de Com-
missie B&B, die zijn gerecruteerd uit het wetenschappelijke veld, over veel eigen 
ervaring op wetenschappelijk gebied. Daarnaast blijken zij in staat zich ervaring 
met bezwaar-/beroepszaken snel eigen te maken. Dat neemt niet weg dat de mate 
waarin de Commissie het oordeel van de NWO-beoordelaars begrijpelijk vindt, 
mede zal afhangen van de mate waarin een bezwaarde een voor niet-experts toe-
gankelijk voorstel heeft geschreven, alsook van de mate waarin specifieke kennis 
van zaken een rol speelt. Dat de Commissie B&B daarom omzichtig omgaat met 
haar marginale toetsingsbevoegdheid, met andere woorden niet snel haar handen 
zal branden aan een inhoudelijke kwestie, mag geen verwondering wekken. Ook 
waar andere typen bezwaren van inhoudelijke aard worden ingebracht, leidt door 
de Commissie B&B onjuist beoordeeld gebruik van beoordelingsvrijheid tot 
gegrond verklaring van het bezwaar vanwege een motiveringsgebrek. Daarmee 
sluit de Commissie B&B – zoals gezegd – aan bij de marginale toetsingspraktijk 
van de verschillende bestuursrechtelijke rechtscolleges, zoals het CBB.

9.7.11 Anderszins onzorgvuldig

Bezwaren tegen schending van de zorgvuldigheid gaan vaak samen met één of 
meer van de eerder besproken bezwaartypen 1 t/m 10. Wanneer het bezwaar op 

256 Zie Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 147.
257 Zaak 2004/033.
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zich zelf staat, adviseert de Commissie B&B doorgaans tot een ongegrond verkla-
ring van het bezwaar, of tot een gegrond verklaring met instandhouding van het 
bestreden besluit. Slechts in 3% van de gevallen heeft de Commissie de belangen 
van de bezwaarde dusdanig geschaad geacht dat zij tot een gegrond verklaring 
van het bezwaar adviseerde. Soms komt de Commissie niet eens toe aan een 
belangenafweging. Zo overwoog de Commissie B&B In zaak 2002/019 dat ‘een 
aanvrager door indiening van zijn voorstel binnen een specifiek NWO-programma de 
risico’s aanvaardt die in het beoordelingssysteem van dat programma geïncorporeerd 
zijn zonder dat die risico’s op zichzelf impliceren dat sprake is van een onzorgvuldige 
procedure’. Als voorbeelden van dergelijke risico’s noemde de Commissie het feit 
dat de persoonlijke mening van de ingeschakelde deskundigen een rol speelt bij 
de beoordeling, en het inlassen van een voorselectie bij hoge aanvraagdruk mits 
aangekondigd in de programmabrochure.

De overwegingen van de Commissie B&B naar aanleiding van bezwaren tegen 
onzorgvuldig handelen hebben een groot aantal aanwijzingen opgeleverd, die 
bruikbaar zijn ter verbetering van het primaire proces, zoals:
– De regeling van intellectuele eigendomsrechten (ipr’s) was binnen een bepaald 

programma als een beoordelingscriterium opgenomen in de brochure. De 
Commissie overwoog toen dat de ‘regeling van ipr’s ofwel als ontvankelijkheidseis 
bij indiening dient te worden gesteld ofwel als opschortende voorwaarde bij subsidie-
verlening onder vermelding van de termijn waarbinnen de ipr’s geregeld dienen te 
zijn.’

 Ik raad aan daarnaast een aanvullende (oneigenlijke) subsidiebepaling mee te 
geven aan het subsidiebesluit ter garantie dat die regeling ook daadwerkelijk 
toepassing vindt bij uitvoering van de subsidieactiviteiten.

– Voorselectie: Een voorselectie door een beoordelingscommissie zonder speci-
fieke deskundigheid op het gebied van de verschillende aanvragen, is toelaat-
baar258.

– Beoordeling door slechts één referent: De Commissie stelt zich in zijn alge-
meenheid op het standpunt dat indien door omstandigheden het voorstel 
slechts door één referent wordt beoordeeld, ‘deze werkwijze niet willekeurig is en 
voorts in het licht van hetgeen mogelijk is, ook niet onzorgvuldig en ook niet onrede-
lijk’259. Aan een aanvrager dient dan echter wél afdoende inzichtelijk gemaakt te 
worden, hoe het beoordelingsproces is verlopen. In zaak 2004/017 was dat niet 
gebeurd, hetgeen de Commissie B&B tot de volgende overwegingen bracht: ‘De 
Commissie heeft vastgesteld dat op zichzelf alles eraan gedaan is méér dan één refe-

258 Zaak 2002/021.
259 Zaak 2004/005.
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rentenrapport te krijgen. De Commissie verwerpt dan ook het bezwaar dat in zoverre 
jegens verzoeker onzorgvuldig is gehandeld. Naar het oordeel van de Commissie heeft 
verweerder overtuigend aangetoond dat de betrokken beoordelingscommissie zich 
heeft gerealiseerd dat maar één referentenrapport beschikbaar was en dat daarom een 
afwijking van de gebruikelijke oordeelsvorming plaats diende te vinden en daarnaar 
ook feitelijk heeft gehandeld. Tijdens de zitting werd in dit verband gesproken van 
een ‘worsteling’ met betrekking tot de oordeelvorming. De Commissie merkt op dat in 
de bestreden beslissing van die ‘worsteling’ niet dan wel niet genoegzaam blijkt, wat 
temeer klemt nu verzoekers voorstel van de enige referent een A had gekregen, terwijl 
de beoordelingscommissie tot een B kwam…. Hoewel de Commissie van oordeel is 
dat in de bestreden beslissing beter had moeten worden uitdrukking gebracht hoe de 
beoordelingscommissie heeft geworsteld en hoe de uiteindelijke oordeelsvorming zich 
verhield tot het enige referentenrapport, is de Commissie van oordeel dat dit thans ook 
voor verzoeker voldoende kenbaar moet zijn geworden, alsmede dat de beslissing ook 
wordt gedragen door een deugdelijke motivering’. Volgt gegrond verklaring van het 
bezwaar met instandhouding van het bestreden besluit.

– Terugkoppeling naar een referent: Wanneer terugkoppeling plaatsvindt naar 
een referent, dient de aanvrager daarvan op de hoogte te worden gesteld alsook 
van de reactie van deze referent. In hetzelfde advies overweegt de Commissie 
ook: ‘Het is niet de bedoeling dat deze terugkoppeling plaatsvindt in verband met 
interpretatiekwesties’260.

– Reikwijdte van het weerwoord: ‘Wanneer sprake is van een in alle opzichten ade-
quaat weerwoord, maakt dit feit op zichzelf genomen een voorstel nog niet van top-
kwaliteit’261.

– Reikwijdte van dupliek: Verweerder is in het afwijzingsbesluit niet ingegaan 
op de door hem gevraagde en verkregen dupliek van bezwaarde. Dit vindt 
bezwaarde onzorgvuldig. De Commissie overweegt dan ‘dat de procedureregels 
niet voorschrijven dat in het afwijzingsbesluit expliciet op de dupliek moet worden 
ingegaan, terwijl uit de stukken blijkt dat deze dupliek wel is meegenomen bij de 
besluitvorming. Het bezwaar kan verzoeker dus niet baten’262.

– Interviewverslag: ‘Zonder verslag van het gehouden interview is het de Commissie 
B&B onmogelijk gemaakt om de gang van zaken te reconstrueren. Alleen al daarom 
kan de bestreden beslissing niet in stand blijven. … Dit impliceert overigens niet dat 
van elk interview een uitgewerkt verslag moet worden gemaakt’263. Volgt gegrond 
verklaring. De Commissie B&B wil met haar laatste opmerking zeggen dat het 

260 Zaak 2004/066.
261 Zaak 2005/024.
262 Zaak 2005/006.
263 Zaak 2003/026.
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verslag van het gehouden interview pas behoeft te worden uitgewerkt, zodra 
een afgewezen aanvrager in bezwaar/beroep komt.

– Interviewinformatie: ‘Het komt de Commissie zinvol voor om voorafgaand aan 
het interview aan de te interviewen kandidaten bekend te maken wat het voorlopige 
oordeel is van de VI-commissie in hun zaak. … De Commissie acht het onjuist dat 
zij niet de beschikking heeft gekregen over de (voorlopige) prioriteringslijst zoals deze 
er uitzag na afloop van het schriftelijk deel van de beoordeling’264.

– Vergaderverslagen: De Cie BBS ziet het als een handicap wanneer zij niet de 
beschikking krijgt over de verslagen van alle relevante vergaderingen van de 
NWO-beoordelaars265. Bovendien dient de verslaglegging een overtuigende 
mate van transparantie te hebben.

– Compenserende preadviezen: In geval de procedure geen inschakeling van 
referenten voorschrijft, komt het voor dat aan enige leden van een gebieds-
brede beoordelingscommissie wordt verzocht om een preadvies te schrijven. 
De Commissie vraagt zich in een dergelijk geval af ‘of de procedure met het oog 
op de vereiste transparantie zo vorm gegeven mag worden, omdat hiermee hobbyisme 
bij commissieleden een oncontroleerbaar probleem kan opleveren bij de beoordeling 
van de aanvragen. Dat daarbij gestreefd is naar een optimale aansluiting op de 
expertise van de commissieleden, doet daaraan niet af’266.

– De reikwijdte van de preadviezen: De stelling van een bezwaarde dat sprake 
is van een onzorgvuldige procedure, nu de invloed van de pre-adviseurs door-
slaggevend is geweest voor de uitkomst daarvan, pareert de Commissie B&B 
als volgt. ‘Het is onjuist om te stellen dat de pre-adviseurs in wezen de uitkomst van 
de beoordeling bepalen, omdat deze slechts dienen ter voorbereiding van het commis-
sieoordeel en als zodanig niet los gezien kunnen worden van dat oordeel. Dat wil 
zeggen dat de preadviezen geen eigenstandige waarde hebben’267.

– Beroep op uitzonderingsclausule: De Commissie B&B stelt zich op het stand-
punt dat degene die zich beroept op een uitzonderingsclausule, de toepassing 
daarvan voldoende aannemelijk dient te maken. In dezelfde zaak overweegt 
zij ook: ‘Wanneer iemand marginaal niet onder een hardheidsclausule valt door 
persoonlijke omstandigheden, is een beroep op de hardheidsclausule niet toelaat-
baar’268.

– Gebruik negatieve kritiek: ‘In geval van een negatief advies naar aanleiding van 
een voorlopige aanvraag mag dit advies geen rol spelen bij de beoordeling van de voor-

264 Zaak 2003/026; zie ook zaak 2002/059.
265 Zaken 2002/028, 2003/024 en 055.
266 Zaak 2005/057.
267 Zaak 2004/016.
268 Zaak 2001/015.
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liggende, definitieve aanvraag’269. Verder geldt dat ‘dezelfde twijfels niet gebruikt 
mogen worden voor een 2e negatieve bijstelling’270.Ook geldt: ‘Wanneer alle geho-
noreerde voorstellen tekort schieten op een bepaald beoordelingscriterium, kan dit 
criterium geen doorslaggevend gewicht meer toekomen bij de afweging en krijgen in 
plaats daarvan de overige beoordelingscriteria een meer prominente rol’271.

– Betrokken commissieleden: ‘Het feit dat bij alle vier de gehonoreerde projecten 
commissieleden betrokken zijn, noodzaakt des te meer dat het afwijkende oordeel 
van de beoordelingscommissie ten opzichte van het referentenoordeel uitvoerig en 
kenbaar is gemotiveerd alsmede dat aan de procedure van hoor en wederhoor ook 
daadwerkelijk inhoud wordt gegeven’272.

– Discrepanties tussen de oordelen: ‘In geval van behoorlijke discrepanties tussen de 
oordelen van de verschillende beoordelaars, zowel tussen de referenten als tussen de 
leden van de beoordelingscommissie, dienen die discrepanties uitdrukkelijk besproken 
te worden binnen deze commissie. Zo niet, dan is geen sprake van een zorgvuldige 
afweging zaak’ (2002/060), en ook: ‘Het is onzorgvuldig om een voorstel ten aan-
zien waarvan de referenten- en schriftelijke commissiescores zover uiteenlopen onbe-
sproken te laten en de (VI-)kandidaat niet uit te nodigen voor een interview’273.

– Het onderscheid tussen B- en C-oordeel: Het is verscheidene keren voorgeko-
men dat afgewezen aanvragers bezwaar/beroep aantekenden tegen het feit dat 
hun met een B (‘in deze vorm niet subsidiabel’) beoordeeld voorstel na verbe-
tering en herindiening een C-oordeel (‘niet subsidiabel’) kreeg. Dit heeft geleid 
tot de volgende overwegingen. ‘Om te voorkomen dat aanvragers zich na afloop 
van een herkansingsronde afgestraft voelen in geval van niet-honorering, beveelt de 
Commissie aan om in de uitslag ter zake slechts te onderscheiden tussen ‘subsidia-
bele’ en ‘niet subsidiabele voorstellen’. Dit geldt temeer nu in de herkansingsronde 
aan het onderscheid tussen de letters B en C geen betekenis toekomt’274.

– Dictum in bezwaar/beroep: ‘Een zelfstandige grond voor afwijzing leidt tot het in 
stand laten van het bestreden besluit, ondanks het voorhanden zijn van gegronde 
bezwaren respectievelijk gegrond verklaring van het bezwaar/beroepschrift’275.

– Lopende ronde: ‘Een bezwaarschriftprocedure en de vervolgprocedure op een eerdere 
bezwaarschriftprocedure zijn noch voor verweerder noch voor verzoeker een ‘nieuwe 
beoordelingsronde’, dit om ongelijke behandeling van aanvragen te voorkomen’276.

269 Zaak 2000/005.
270 Zaak 2004/058.
271 Zaak 2003/018.
272 Zaak 2003/029.
273 Zaak 2003/028.
274 Zaak 2000/025.
275 Zaak 2002/090.
276 Zaak 2005/006.

Valk binnen_14.indd   288 28-5-2008   11:29:21



289

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

 Ten slotte maakt de Commissie in haar adviezen de volgende opmerkingen die 
de programmasecretaris als vertegenwoordiger van het NWO-bureau ter harte 
kan nemen:

– ‘Het lijkt een kleine moeite om in de brief waarbij verzoeker in de gelegenheid wordt 
gesteld om te reageren op de referentenrapporten duidelijk aan te geven dat het ook in 
geval van positieve rapporten voor een aanvrager voordelig kan zijn om te reageren 
op hetgeen de referenten naar voren brengen’277.

– De Commissie acht het voorts onjuist dat een voor een aanvrager belangrijk 
bericht als de aankondiging van een voorgenomen afwijzing van de aanvraag 
en de verwijzing naar het oordeel van de selectiecommissie met het verzoek 
om een weerwoord enkel per email is afgedaan. Naar het oordeel van de Com-
missie behoren dergelijke belangrijke beslissingen per getekende, officiële 
brief te worden gedaan.

– ‘In geval het budget voor een subsidieronde bij de aanvang daarvan nog niet vast-
staat, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de brochure resp. de ‘call’. Niet 
volstaan kan worden met termen als ‘ongeveer’ en ‘circa’278.

– De Commissie constateert dat in het kader van het programma Investerin-
gen middelgroot geen wederhoor is ingebouwd in de procedure en adviseert 
dan “om steeds in de procedure in te bouwen dat aanvragers op referentenrapporten 
kunnen reageren. Daarmee wint de motivering aan kracht”279.

Zoals Tabel 9.5 laat zien, vormen bezwaren tegen onzorgvuldig handelen de 
hoofdmoot van de ingediende bezwaren (18,5%), maar leiden slechts in 9.5% tot 
een gegrond verklaring. Van de 12 gegrond verklaarde zaken waarin niet voldaan 
werd aan ‘de zorgvuldigheidstoets’, zijn er drie alsnog gehonoreerd280. Daarnaast 
werd één ongegronde zaak gehonoreerd na rechterlijke uitspraak281.

9.7.12 Budgettair probleem

Zoals Tabel 9.5 laat zien, gaat het hier om een type bezwaren dat weinig voor-
komt, en bovendien zelden wordt voorgelegd aan de Commissie B&B. Doorgaans 
zijn budgettaire problemen van feitelijke aard en worden zonder hoorzitting tijdig 
in overleg tussen aanvrager(s) en het bureau opgelost. De drie bezwaren van dit 
type waarin een advies van de Commissie B&B voorhanden is, betreffen alle drie 
subsidieverleningsbesluiten. Eén bezwaar is gegrond verklaard en alsnog (gedeel-

277 Zaak 2004/003.
278 Zaak 2002/011.
279 Zaak 2000/005.
280 Zaken 1999/024, 2003/031, en 2004/66.
281 Zaak 1999/018.
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telijk) gehonoreerd282. De bedragen waarom het ging, waren, in alle drie de geval-
len, van betrekkelijk geringe omvang. Het gaat daarmee om een te klein aantal 
om daaruit conclusies te kunnen trekken.

9.7.13 Oneigenlijke bezwaren

De bezwaren van deze categorie (3,4% van alle ingediende bezwaren) hebben met 
elkaar gemeen dat de Commissie B&B heeft vastgesteld dat het non-bezwaren 
zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat een hono-
rering naar aanleiding van dit type bezwaren per definitie is uitgesloten. Verder 
gaat het om een verzameling van de meest uiteenlopende bezwaren.

Deze bezwaren hebben voor het overgrote deel gemeen dat zij betrekking 
hebben op de beoordelingsprocedures in het algemeen en niet op de subsidie-
aanvraag van de bezwaarde zelf. Omdat de Awb alleen de mogelijkheid biedt om 
in bezwaar/beroep te komen van een concreet subsidiebesluit, laat de Awb niet 
toe dat dergelijke algemene bezwaren aan de orde worden gesteld in het kader 
van een bezwaar-/beroepsprocedure. Achter sommige van dit type bezwaren 
gaan structurele problemen schuil waarvoor (nog) geen oplossingen gevon-
den zijn. Genoemd kunnen worden bezwaren tegen de achterstelling van een 
bepaald soort voorstellen (zoals multidisciplinaire283 of innovatieve voorstellen284) 
of wetenschapsgebieden (zoals rechten285, economie286, en de hardware sector 
binnen de informatica287). Ook kan hier gedacht worden aan bezwaren betref-
fende de wijze van indeling naar wetenschapsgebieden binnen het Gebied Maat-
schappij- en Gedragswetenschappen288. Andere bezwaren betreffen de nadelen 
die nu eenmaal gepaard gaan met keuzes die gemaakt moeten worden, ook ten 
aanzien van de – tevoren kenbaar gemaakte – inrichting van de procedure289 en 
de budgetverdeling over de gebieden bij een NWO-breed programma als de Ver-
nieuwingsimpuls290. Het enige wat hier valt te zeggen, is dat een aanvrager niet 
verplicht is om een voorstel binnen het desbetreffende NWO-programma in te 
dienen. Kiest hij hier eenmaal voor, dan committeert hij zich daarmee aan de 
procedure en de omvang van het budget zoals deze bekend zijn gemaakt.

282 Zaak 2006/020.
283 Zaak 2005/16.
284 Zaak 2002/14.
285 Zaken 2005/03 en 2006/03 en 04.
286 Zaak 2004/19.
287 Zaak 2004/03.
288 Zaak 2005/06.
289 Zaken 2000/12, 2004/05 en 019, en 2005/42.
290 Zaak 2004/06.
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Tenslotte zijn binnen deze categorie ook de volgende bezwaren te vinden: bezwa-
ren tegen vermeende toezeggingen van NWO-medewerkers, bezwaren tegen 
de afwijzing nu een (ander) voorstel van de afgewezen aanvrager over hetzelfde 
onderwerp in ander verband dan NWO wél gehonoreerd was of in elk geval een 
positievere beoordeling verkreeg291, bezwaren tegen de negatieve uitstraling van 
de afwijzing292, en het bezwaar dat de aanvraag ‘vanwege de sexe en nationaliteit 
van de aanvraagster gewoon gehonoreerd had behoren te worden’293.

9.7.14 Overige overwegingen van de Commissie B&B

Volledigheidshalve komen in deze subparagraaf de overwegingen van de Com-
missie B&B aan de orde betreffende bezwaren tegen het in eerste instantie niet 
in behandeling nemen van aanvragen (zie onder 9.7.14a). Vervolgens komen 
commissieoverwegingen aan de orde betreffende de (niet- )ontvankelijkheid van 
ingediende bezwaar-/beroepschriften (zie onder 9.7.14b). Tenslotte worden over-
wegingen besproken die betrekking hebben op de bezwaar-/beroepsprocedure 
zelf (zie onder 9.7.14c) en op informatieverzoeken ten behoeve van de bezwaar-/
procedure (zie onder 9.7.14d).

9.7.14a Overwegingen betreffende bezwaren tegen in eerste instantie niet in 
behandeling genomen aanvragen

In negen gevallen heeft een aanvrager bezwaar gemaakt tegen het niet-ontvanke-
lijk verklaren (lees: niet in behandeling nemen) van de aanvraag in het kader van 
het primaire proces. In vijf van deze gevallen werd dit bezwaar gegrond verklaard. 
Hieronder volgen vier voorbeelden van hoe de Commissie B&B met dit type 
bezwaren omgaat. In de eerste twee voorbeelden verwees de Commissie de zaak 
terug naar het betrokken gebiedsbestuur om de aanvraag alsnog in behandeling 
te nemen. In de laatste twee voorbeelden deed zij de zaak zelf af.

Voorbeeld 1: ‘De subsidieaanvraag van verzoeker is niet ontvankelijk verklaard 
omdat deze niet zou passen binnen de zwaartepunten en thema’s van het programma. 
…. De commissie merkt op dat bezien vanuit de Algemene wet bestuursrecht dan in feite 
sprake is van een afwijzing op formele gronden en derhalve niet wordt toegekomen aan 
een inhoudelijke beoordeling. De Awb kent bij de primaire besluitvorming strikt bezien 
geen niet-ontvankelijkheid verklaring van aanvragen terwijl, gelet op de motivering van 
de bestreden beslissing, ook geen sprake is van het buiten behandeling laten van een 
aanvraag als bedoeld in art. 4:5 Awb. De commissie stelt … vast dat het kernpunt van 

291 Zaak 2004/20.
292 Zaak 2002/49.
293 Zaak 2000/07.
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verschil in opvatting in deze is dat verweerder als uitgangspunt heeft dat … een model 
wordt ontwikkeld met behulp waarvan … kan worden gemeten. Ter zitting is van de 
zijde van verzoeker gesteld en van de zijde van NWO niet bestreden dat een dergelijk 
model niet bestaat en dat … onontbeerlijk is dat voorafgaand hieraan een meetinstru-
ment wordt ontwikkeld. Dit klemt temeer nu in de desbetreffende brochure expliciet is 
verwezen naar paragrafen in eerdergenoemde programmeringstudie waarin nagenoeg 
letterlijk de door verzoeker opgevoerde onderzoeksvragen staan. Deze feiten in aan-
merking nemend is de commissie van oordeel dat in dit geval niet evident is dat de 
aanvraag van verzoeker niet zou passen binnen het programma. Naar het oordeel van 
de commissie is voor een formele afwijzing een zekere mate van evidentie noodzakelijk. 
In geval van twijfel behoort de aanvrager het voordeel van de twijfel te worden gegund. 
Daarvoor is des temeer plaats nu aanvrager bij de voorbereiding van het programma 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Immers, indien juist is dat een deugdelijk meetinstru-
ment … ontbreekt, hoe kunnen dan de effecten … worden gemeten? En, hoe verhoudt 
zich het feit dat in de brochure wordt verwezen naar bepaalde vraagstellingen tot de 
niet in behandeling neming van een onderzoeksvoorstel waarin deze vragen centraal 
staan? De commissie is van oordeel dat de door verweerder aangegeven bezwaren tegen 
het ingediende onderzoeksvoorstel mogelijk wel een rol kunnen spelen in de toekomstige 
prioritering van aanvragen. Deze bieden echter onvoldoende grond voor een besluit een 
aanvraag in het geheel niet in behandeling te nemen’294.

Voorbeeld 2: ‘De Commissie heeft vastgesteld dat verzoeker inderdaad niet voldoet 
aan bedoeld toelatingscriterium, maar ook dat verweerder dit criterium tevoren niet 
bekend gemaakt heeft. De Commissie acht dit dermate onzorgvuldig van verweerder 
dat verweerder de aanvraag …alsnog in behandeling dient te nemen’295.

Voorbeelden 3 en 4: ‘Of een voorstel al eerder subsidie heeft ontvangen, vraagt om 
een inhoudelijke beoordeling. Een verklaring van niet-ontvankelijkheid strookt hier niet 
mee. De Commissie zal de bestreden beslissing lezen als ware de aanvraag om deze 
formele reden afgewezen’. Volgt het in stand laten van het bestreden besluit, met 
wijziging van het dictum296.

9.7.14b Overwegingen betreffende de ontvankelijkheid van de bezwaar-/
beroepschriften

In 2005 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak297 uitgemaakt dat in geval een 
subsidieaanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon die deze subsidie ook 
ontvangt, de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het betreffende onder-

294 Zaak 1998/039.
295 Zaak 2000/008.
296 Zaken 2004/064 en 2005/01.
297 ABRvS 15 juni 2005, nr.200409980/1.
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zoeksproject slechts met machtiging van bedoelde rechtspersoon in bezwaar/
beroep kan komen. Daarnaast heeft die onderzoeker een machtiging nodig om 
de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen.

Een ander punt is dat zich onder de dossiers uit de onderzoeksperiode drie 
beroepszaken298 bevinden waarbij twee maal met betrekking tot dezelfde aanvraag 
in beroep werd gekomen bij het Algemeen Bestuur. De eerste keer werd in beroep 
het bestreden besluit door het Algemeen Bestuur vernietigd onder terugverwij-
zing van de zaak naar het bestuursorgaan dat het primaire (vernietigde) besluit 
had genomen. Nadat dit bestuursorgaan een vervangend, andersluidend pri-
mair besluit had genomen, werd opnieuw in beroep gekomen bij het Algemeen 
Bestuur van NWO. De Commissie B&B verklaarde alle drie de keren het tweede 
beroepschrift ten aanzien van dezelfde aanvraag ontvankelijk. Volgens Schreuder-
Vlasblom299 is een vervangend, andersluidend besluit geen primair besluit, maar 
direct beroepbaar bij de rechter. Wanneer het om herroeping van een bestreden 
besluit gaat naar aanleiding van een bezwaarschrift, is de binnen NWO gebezigde 
praktijk verenigbaar met dit standpunt. Dit geldt echter niet voor (administra-
tieve) beroepszaken. Het Algemeen Bestuur pleegt in (administratief) beroep 
vernietigde zaken terug te verwijzen naar het gebiedsbestuur dat het primaire 
besluit heeft genomen. Het betrokken gebiedsbestuur neemt dan in de terugver-
wezen zaak een nieuw primair besluit ex artikel 9 van de NWO-Instellingswet. 
Hier is dus duidelijk sprake van twee verschillende besluiten. Indien het nieuwe 
primaire besluit opnieuw een afwijzing van de gevraagde subsidie inhoudt, bete-
kent dit dat de afgewezen aanvrager opnieuw bij het Algemeen Bestuur in beroep 
zal moeten komen, alvorens hij de rechter kan inschakelen met betrekking tot 
zijn bezwaren. De vraag is dus of het terecht is dat het Algemeen Bestuur bij 
vernietiging van een bestreden besluit in een beroepzaak deze zaak terugverwijst 
naar het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen. Op grond van 
het gestelde onder 3.4.2, tweede alinea, luidt mijn conclusie: nee, die terugverwij-
zing is juridisch niet juist, want zowel in strijd met artikel 7:25 van de Awb als 
met artikel 148, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Ook sluit 
deze praktijk niet aan bij de geldende jurisprudentie300. Het Algemeen Bestuur 
zal tegelijkertijd met de vernietiging van het bestreden besluit een nieuw besluit 

298 De zaken 2001/031 juncto 2002/018; 2003/018 (tweemaal afgehandeld onder hetzelfde dossier-
nummer), en 2004/058 juncto 2005/06.

299 M. Schreuder-Vlasblom 2005, p. 99.
300 Zie de onder 3.4.2 gegeven voorbeelden.
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moeten nemen, zodat dit nieuwe besluit – overeenkomstig het standpunt van 
Schreuder-Vlasblom – direct beroepbaar is bij de rechter301.

Ten slotte is de vraag actueel of bezwaarschriften ontvankelijk zijn, ingediend 
tegen subsidiebesluiten van een internationaal samenwerkingsverband zoals het 
European Science Foundation (ESF) waarbij gelden worden toegekend die deel 
uitmaken van een subsidiepot waar NWO middelen op ingezet heeft. Dat het 
antwoord op die vraag niet zo eenvoudig is, blijkt uit de volgende casus van vóór 
de onderzoeksperiode.

Casus Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur
Op 6 april 1992 werd aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en zijn 
Vlaamse collega een rapport aangeboden waarin de KNAW, gesteund door de 
Vlaamse zusterorganisaties, voorstelde om een Fundatie voor Onderzoek naar 
Nederlandse Taal en Cultuur op te richten teneinde versterkte aandacht te geven 
aan onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Beide Ministers 
stemden hiermee in en sloten daartoe op 23 juni 1992 een overeenkomst. Op 
grond van die overeenkomst zouden beide bewindslieden zich beraden over de 
opportuniteit en juridische consequenties van de voorgestelde Fundatie. Op 13 
januari 1994 besloten de Ministers om de door hen beschikbaar gestelde mid-
delen en de uitvoering van een en ander in handen te leggen van NWO en NFWO 
(Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), alsook dat deze twee orga-
nisaties het programma zouden meefinancieren. Laatstgenoemde organisaties 
kwamen één dag later al overeen dat:
– de samenwerking de vorm zou krijgen van een gezamenlijk programma;
– de beslissing over de toewijzing van de beschikbare fondsen zou worden ‘gede-

legeerd’ aan een Vlaams-Nederlands Comité (VNC) voor Nederlandse Taal en 
Cultuur, bestaande uit maximaal acht vooraanstaande onderzoekers, waarvan 
er vier benoemd zouden worden vanuit NFWO en vier vanuit NWO;

– het VNC tot taak zou krijgen een programmapakket op te stellen dat uit ver-
schillende onderzoeksprogramma’s zou bestaan;

– het VNC over de bij dit Comité ingediende voorstellen zou moeten beslis-
sen op grond van het oordeel van twee beoordelingscommissies (één NWO-
commissie voor de Nederlandse voorstellen en één NFWO-commissie voor 
de Vlaamse voorstellen), die beide tot hun oordeel zouden moeten komen 
op basis van referentenrapporten. Het Comité zou jaarlijks een begroting op 

301 Zie ook de overwegingen van de Rb. Arnhem in zijn uitspraak d.d. 21 januari 2008, reg.nr. AWB 
06/6352, besproken onder 9.10.2.
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moeten stellen die ter goedkeuring diende te worden voorgelegd aan NWO 
en NFWO, en verantwoording moeten afleggen van zijn beslissingen in een 
jaarverslag, dat via NWO en NFWO aab de betrokken Ministers zou worden 
aangeboden.

De eerste ronde ging al in februari 1994 van start en in juni besliste het VNC 
over de ingediende voorstellen. Twee afgewezen aanvragers gingen in bezwaar 
bij het Algemeen Bestuur van NWO. De vraag die toen rees was of deze bezwaar-
schriften tegen het VNC ontvankelijk waren. De redenering die hierbij gevolgd 
werd, was dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen NWO en NFWO de 
toewijzing van de beschikbare fondsen was gedelegeerd aan het VNC. Van dele-
gatie in bestuursrechtelijke zin zou hier echter geen sprake kunnen zijn, omdat 
de NWO-instellingswet NWO geen delegerende bevoegdheid toekent. Volgens 
deze redenering kon dan, voorzover de VNC-besluitvorming betrekking had op 
Nederlandse aanvragen en waarvoor Nederlandse middelen waren gereserveerd, 
nog slechts sprake zijn van een vanwege NWO aan het VNC toegekend mandaat. 
De beslissingen op VNC-aanvragen vanuit Nederland ingediend, zouden daarom 
slechts onder de verantwoordelijkheid van het Gebiedsbestuur Geestesweten-
schappen genomen kunnen zijn, waarmee tegen de genomen besluiten beroep 
openstond bij het Algemeen Bestuur.

De ene zaak werd afgewezen op grond van het feit dat er geen daadwerkelijke 
samenwerking met Vlaamse instellingen zou plaatsvinden. Het bezwaar in deze 
zaak richt zich tegen de motivering vanwege de onjuistheid van haar inhoud. De 
andere zaak (door de Nederlandse beoordelingscommissie geprioriteerd met een 
hoge A) werd met name afgewezen op grond van het feit dat in de het project bege-
leidende stuurgroep het Nederlands aandeel te overheersend zou zijn, alsook van-
wege de te specifieke aanpak. Gezien dit laatste punt concludeerde de bezwaarde 
in deze laatste zaak dat de wetenschappelijke beoordeling het voornaamste obsta-
kel was. Hij wees erop dat dit punt een nieuw feit betreft ten aanzien waarvan 
geen gelegenheid tot wederhoor was geboden en waarbij het zou gaan om een 
richtingenstrijd. Ook voerde deze bezwaarde aan dat de motivering niet deugde. 
De Commissie B&B stelde vast dat de notulen van de vergadering van het VNC 
ontbraken, zodat zij niet kon nagaan hoe de besluitvorming binnen het VNC 
was verlopen. Ook constateerde zij dat er grote cultuurverschillen waren tussen 
de wijze waarop geoordeeld werd binnen de NWO- en de NFWO-beoordelings-
commissie. De Nederlandse aanvragers kregen de gelegenheid te reageren op de 
referentenrapporten; de Belgische aanvragers kregen de referentenrapporten niet 
eens te zien. De NWO-beoordelingscommissie leverde bij het VNC een advies met 
de oordelen van de commissie betreffende de aanvragen aan; de NFWO-beoorde-
lingscommissie leverde alleen de uitkomst van haar oordeel aan, dat bovendien 
bindend was. Desgevraagd las de secretaris-generaal van het NFWO tijdens de 
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besluitvormende vergadering van het VNC passages uit de beoordelingen voor. 
De Commissie B&B adviseerde beide bezwaren gegrond te verklaren, welk advies 
het Algemeen Bestuur in november 1994 overnam, onder terugverwijzing van 
beide zaken naar het VNC via het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, ter 
voorbereiding van een besluit naar aanleiding van de ingediende bezwaren. Na 
ontvangst van de nadere motivering van het VNC ontvingen beide bezwaarden 
van het Algemeen Bestuur in februari 1995 bericht dat hun zaak gegrond was 
verklaard met instandlating van het bestreden besluit van juni 1994.

Beide zaken kregen nog een staartje doordat NWO, toen één van beide 
bezwaarden in beroep ging bij de rechter302, advies inwon bij de landsadvocaat 
over deze en soortgelijke ontvankelijkheidskwesties in het kader van door NWO 
met buitenlandse (zuster)organisaties uitgevoerde subsidieprogramma’s. De 
landsadvocaat kwam tot de (voor NWO) verrassende conclusie dat beide bezwa-
ren niet ontvankelijk verklaard hadden moeten worden, en wel op grond van de 
volgende overwegingen.

NWO is op grond van artikel 2 van de NWO-wet een rechtspersoon die krachtens 
publiekrecht is ingesteld en derhalve een bestuursorgaan in de zin van artikel 
1.1, eerste lid, onder a, van de Awb. Het VNC is dat echter niet. Het comité heeft 
immers geen rechtspersoonlijkheid, en gelet op zijn samenstelling en gezags-
verhouding tot NWO kan evenmin worden volgehouden dat het comité deel uit-
maakt van een andere rechtspersoon (in het bijzonder NWO). Ter beantwoording 
staat dan de vraag of het comité met enig ‘openbaar gezag’ is bekleed als bedoeld 
in artikel 1.1, eerste lid, onder b, van de Awb. De landsadvocaat stelde zich op het 
standpunt dat de grondslag van het geheel van taken en bevoegdheden van het 
comité primair gevormd werd door de overeenkomst tussen de Nederlandse en 
Belgische ministers van onderwijs, en niet door de tussen NWO en NFWO geslo-
ten overeenkomst. Eerstbedoelde overeenkomst was volgens de landsadvocaat niet 
privaatrechtelijk maar volkenrechtelijk van aard, zodat deze overeenkomst primair 
geregeerd werd door de regels van het volkenrecht. De landsadvocaat nam aan dat 
met het begrip ‘openbaar gezag’ wordt bedoeld ‘Nederlands openbaar gezag’, zodat 
een volkenrechtelijke bevoegdheidstoedeling geen openbaar gezag in de zin van 
artikel 1.1, eerste lid, onder b, van de Awb impliceert. De landsadvocaat voegde 
hieraan toe dat het volkenrechtelijk bezien onjuist zou zijn, indien een Staat zijn 
wetgeving (zonder meer) van toepassing zou verklaren op een volkenrechtelijke 
organisatie. Hierbij merkte de landsadvocaat nog het volgende op. Men zou over 
het voorgaande wellicht anders kunnen denken als de volkenrechtelijke overeen-
komst niet meer zou doen dan bestaande (wettelijke) bevoegdheden overhevelen 

302 Rechtbank Breda 31 december 1996, rolnr. 95/1270 WET STI Z.
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aan een internationale organisatie. In dat geval zou de internationale organisatie 
voor zover het dié bevoegdheden uitoefende als bestuursorgaan kunnen worden 
aangemerkt. Bij het VNC leek dit echter – aldus de landsadvocaat – niet het geval. 
Het gebruik van het woord ‘gedelegeerd’ betekende in casu dus niet dat Neder-
landse bestuursrechtelijke bestuursbevoegdheden werden overgedragen op een 
wijze zoals die in het Nederlandse bestuursrecht gebruikelijk is.

Tenslotte merkte de landsadvocaat op dat in ieder geval waarin NWO met 
buitenlandse (zuster)organisaties afspraken maakt die resulteren in enige vorm 
van samenwerking de vraag rijst of die samenwerkingsvorm moet worden aan-
gemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Leidraad hierbij is naar 
de mening van de landsadvocaat dat ministers wel maar NWO in beginsel geen 
volkenrechtelijke afspraken kunnen maken. In de gevallen waarin bestuursbe-
voegdheden in het kader van een overeenkomst door NWO zonder onderliggende 
afspraken op Ministeriëel niveau worden overgedragen, moet er volgens de lands-
advocaat daarom rekening mee worden gehouden dat het nieuwe samenwerkings-
verband althans ten dele als bestuursorgaan in de zin van de Awb moet worden 
aangemerkt. De rechter oordeelde dat noch de VNC gezien kon worden als een 
bestuursorgaan in de zin van de Awb, noch sprake was van een volkenrechtelijke 
overeenkomst.

Momenteel draagt NWO Nederlandse subsidiemiddelen bij in verschillende 
‘common pots’ op Europees niveau. Voorbeelden zijn de NWO-bijdrage in het kader 
van het (aflopende) Euryi-programma, en van het Norface (Eranet)programma. 
Het streven is dat in de nabije toekomst ook een bepaald percentage (om te begin-
nen 20%) van de Eurocores-middelen in een ‘common pot’ gaat. In het kader 
van het Euryi-programma voert de European Science Foundation (ESF303) de 
prioritering uit, nadat op nationaal niveau de wetenschapsinhoudelijke beoorde-
ling is uitgevoerd. NWO en de NWO’s van de overige aan het Euryi-programma 
deelnemende landen zenden de uitkomst van die procedure in de vorm van een 
advies aan de ESF, die – na een interviewsessie met de meest kansrijke kandida-
ten – beslist welke projecten honorabel zijn. Vervolgens stelt de ESF alle kandida-
ten op de hoogte van de uitkomst van de procedure. NWO verzorgt, na bekend-
making door de ESF van de uitslag, de toekenningsbesluiten ten aanzien van de 
Nederlandse gehonoreerde aanvragen/aanvragers, en is verantwoordelijk voor de 
monitoring van de gehonoreerde projecten. De ESF zal zichzelf niet beschou-
wen als een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, Awb, 
zodat niet verwacht behoeft te worden dat de ESF eventueel bij haar ingediende 
bezwaren (die er overigens nog niet geweest zijn) van afgewezen Nederlandse 

303 Behalve de Europese NWO’s en KNAW’s zijn ook sommige onderzoeksinstituten lid van de ESF.
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onderzoekers in behandeling zal nemen. Onder de door de ESF verzonden afwij-
zingsbrieven staat dan ook geen bezwaarclausule als bedoeld in artikel 3:45 Awb. 
In het kader van Norface voert de Noorse Science Foundation als penvoerder van 
het samenwerkingsverband de volledige beoordelingsprocedure uit. Zij neemt 
daarmee ook de subsidiebesluiten, eveneens zonder daaronder een bezwaarclau-
sule te plaatsen, en zonder te verwijzen naar NWO als mandans of delegans. 
Op de vraag in hoeverre hier sprake is van een bevoegdheidsoverheveling van 
NWO aan de NSF en de ESF, en hoe het zit met de rechtsbescherming van de 
afgewezen aanvragers zal in de slotbeschouwing nader worden ingegaan. Daarbij 
zullen de standpunten van de landsadvocaat en de rechtbank Breda ten aanzien 
van internationale samenwerkingsverbanden waarin NWO participeert, mede in 
beschouwing genomen worden.

9.7.14c Overwegingen betreffende de bezwaar-/beroepsprocedure zelf
Allereerst kunnen hier genoemd worden overwegingen betreffende bezwaren 
tegen de zittingsdatum. De Commissie heeft haar standpunt terzake als volgt ver-
woord: ‘Ten aanzien van het feit dat geen gehoor is gegeven aan het verzoek van eiser 
om de zitting in onderhavige zaak uit te stellen merkt de Commissie het volgende op. 
De Commissie houdt in principe éénmaal per maand een zitting op een ruimschoots 
van te voren vastgestelde datum. Verplaatsing van die datum is welhaast niet moge-
lijk gezien de overvolle agenda’s van de commissieleden. Gezien het totale aantal te 
verwachten zaken (een kleine zestig) per jaar is doorschuiven van zaken niet gewenst. 
Het horen van een belanghebbende in zijn/haar zaak vindt plaats om twee redenen, te 
weten 1. om iemand in de gelegenheid te stellen zijn belangen te bepleiten, en 2. omdat 
de Commissie zelf meent dat het horen van een belanghebbende nodig is, quod non in 
casu. Niet aannemelijk is dat eiser zich niet heeft kunnen doen vertegenwoordigen en 
van overmacht is evenmin gebleken. Verzoekster heeft van de haar geboden gelegenheid 
om haar belangen te bepleiten geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat het desbetref-
fende risico van het geen gevolg geven aan de uitnodiging voor de novemberzitting voor 
haar rekening komt’304.

Voorts kunnen onder deze categorie die overwegingen gebracht worden die de 
materiële (niet-) ontvankelijkheid van een bezwaar-/beroepschrift raken. Dit type 
overwegingen betreft in alle voorkomende gevallen de oneigenlijke bezwaren, die 
al onder 9.7.13 aan de orde zijn geweest.

9.7.14d Overwegingen over informatieverzoeken in het kader van beroep- en bezwaar
Uitgangspunt van de Commissie B&B is dat, indien een aanvrager nadere 
informatie verlangt na afwijzing van zijn subsidieaanvraag, deze informatie in 

304 Zaak 2003/050.
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beginsel verstrekt dient te worden, uiteraard met in achtneming van de privacy 
van anderen. Van dit beginsel wijkt de Commissie B&B slechts af, wanneer het 
informatie betreft over andere subsidiedossiers, of de namen van ingeschakelde 
referenten en van commissie- of bestuursleden in geval deze hun mening geven. 
De subsidievoorstellen van andere kandidaten en de referentenrapporten heeft 
NWO verkregen onder toezegging van vertrouwelijke behandeling. Het betreft 
hier een punt van procesorde, aldus de Commissie B&B.

De afwijzing van informatieverzoeken betreffende de dossiers van andere kan-
didaten onderbouwt de Commissie B&B standaard met gebruikmaking van twee 
versies, een juridische en een niet-juridische. De gebruikte formulering hangt 
af van de formulering van het bezwaar en de discussie die zich dienaangaande 
tijdens de zitting ontwikkelt. De niet-juridische formulering luidt als volgt:

 ‘Voorstellen van andere aanvragers alsmede de motivering van de op die voorstellen 
genomen beslissingen worden binnen NWO niet ter beschikking gesteld aan anderen. 
Deze gang van zaken is zo algemeen bekend dat de Commissie ervan uitgaat dat 
verzoeker dit bij de indiening van zijn voorstel ook moet hebben geweten. Overigens acht 
de Commissie B&B deze werkwijze op zichzelf ook niet onjuist. Hoewel dit tot gevolg 
heeft dat daarmee de afweging die gemaakt is minder inzichtelijk wordt, wil dit nog niet 
zeggen dat daarmee het relatieve oordeel zonder meer onvoldoende transparant wordt.’

De meer juridische onderbouwing, doorgaans naar aanleiding van een WOB-
verzoek, luidt:
 
 ‘Het Wob-verzoek dient terzijde te worden gelegd. De Awb kent een eigen geheimhoudings- 

procedure als neergelegd in artikel 7:4, ook al vindt hier een terugkoppeling plaats naar 
de Wob. Artikel 7:4, zevende lid, van de Awb bepaalt namelijk dat gewichtige redenen 
voor anonimisering in ieder geval niet aanwezig zijn, voor zover ingevolge de Wob de 
verplichting bestaat een verzoek om informatie in te willigen. Ten overvloede wijst de 
commissie erop dat die verplichting in casu niet bestaat gezien de uitzonderingsgrond 
van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob (onevenredige bevoordeling respectievelijk 
benadeling van betrokkenen). Aangezien anonimiteit een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van het toegepaste peer review systeem, meent de commissie bovendien dat ook los 
van de Wob niet aan het informatieverzoek behoeft te worden voldaan. Verzoeker kan 
geacht worden met deze binnen de onderzoekswereld gebruikelijke gang van zaken 
bekend te zijn. Verzoeker heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht 
tijdens de bezwaarprocedure die voor de Commissie aanleiding zouden kunnen vormen 
om te oordelen dat in zijn geval een uitzondering op de gebruikelijke gang van zaken te 
rechtvaardigen is.’
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Zonder een expliciet verzoek van de rechter daartoe, zal NWO informatie aan-
gaande de referenten of uit de dossiers van andere aanvragers slechts aan de rech-
ter verstrekken, voor zover NWO dit voor de behandeling van de zaak relevant 
acht. NWO levert deze informatie steeds onder couvert aan.

De namen van referenten worden aan de Commissie B&B (onder couvert) ver-
strekt, in geval een bezwaarde de deskundigheid en/of onafhankelijkheid van die 
referenten betwist. Tot nog toe heeft de rechter de aldus aangeleverde informatie 
steeds als vertrouwelijk geaccepteerd. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam305:

 ‘De toepassing van het zogenoemde “peer review systeem”, waarin aanvragen in eerste 
instantie worden beoordeeld door deskundigen (in de regel vakgenoten), behoeft ook 
indien de namen van de referenten bij de aanvrager niet bekend zijn, naar het oordeel 
van de rechtbank op zichzelf geen afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming. Aan een dergelijk stelsel zijn, zoals verweerder ook heeft erkend, voor- 
en nadelen verbonden. Aan het gebiedsbestuur kan echter niet de bevoegdheid worden 
ontzegd om voor dit stelsel te kiezen.’

Informatie uit andere dossiers zal NWO enkel zonder rechterlijk bevel (onder cou-
vert) aan de rechter verstrekken, wanneer die informatie zich (ook) in het desbe-
treffende bezwaar-/beroepsdossier bevindt. Het is slechts één maal voorgekomen 
dat de Commissie B&B (eveneens onder couvert) om inzage in de dossiers van de 
(twee) gehonoreerde aanvragen vroeg. Uiteraard werd aan dit verzoek van de Com-
missie B&B voldaan. Daardoor ging de verstrekte informatie aangaande de geho-
noreerde aanvragen deel uitmaken van het beroepsdossier. Toen de bezwaarde 
vervolgens de rechter inschakelde, ging bedoelde informatie als onderdeel van 
het dossier (opnieuw onder couvert) mee naar de rechter. De Rechtbank Utrecht 
die de zaak306 behandelde, overwoog in haar uitspraak dienaangaande:

 ‘Ten aanzien van een gedeelte van de door verweerder overgelegde stukken heeft een ander 
lid van de enkelvoudige kamer met toepassing van artikel 8:29, derde lid, van de Awb 
beslist dat beperking van de kennisneming gerechtvaardigd was. De stukken, voorzover 
beperking van de kennisneming door eiseres niet gerechtvaardigd was, zijn naar eiseres 
gezonden. Eiseres heeft de rechtbank toestemming gegeven om mede op grond van de 
geheime passages uitspraak te doen. De rechtbank heeft wel kennis genomen van de niet 
aan eiseres verstrekte passages.’

305 Rb. R’dam 11 september 2001, rolnr. 00/1737 BELEI SIMO R1.
306 Rb. Utrecht 22 augugstus 2005, rolnr. SBR 03/3130 BESLU R54 I G34.
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Noch de Commissie B&B noch de rechter zagen in de verstrekte informatie uit de 
overige dossiers aanleiding voor de conclusie dat de besluitvorming de zorgvul-
digheidstoets niet kon doorstaan.

Conclusies ten aanzien van de overige commissieoverwegingen
Het oordeel dat een voorstel niet past binnen een bepaald programma, of dat 
al eerder subsidie is verleend voor hetzelfde voorstel vraagt om een inhoudelijk 
oordeel, zodat het voorstel niet buiten behandeling gelaten mag worden. Dit moet 
binnen NWO duidelijk(er) gecommuniceerd worden. Daarnaast dienen aanvra-
gers eenvoudig toegang te krijgen tot praktische informatie met betrekking tot 
bezwaar/beroep. Tenslotte kan men zich afvragen hoe het zit met de rechtsbe-
scherming van aanvragers in geval internationale organisaties subsidiebesluiten 
nemen waarbij NWO-middelen betrokken zijn. Deze laatste kwestie zal nader 
aan de orde worden gesteld in de slotbeschouwing.

9.7.15 Fase 3: overzicht van honoreringskansen voor de ter zitting behandelde 
bezwaren

Onder 9.6 zijn de 276 ter zitting behandelde bezwaar-/beroepszaken verdeeld in 
de categorieën I en II. In 9 van de 29 zaken uit de onderzoeksperiode die binnen 
categorie I vallen, heeft de Commissie B&B geadviseerd om de aanvraag alsnog 
toe te laten tot de vervolgprocedure in eerste instantie. Gezien het feit dat één 
van deze 9 zaken na het doorlopen van de volledige procedure in eerste instantie 
alsnog gehonoreerd is, neemt de kans voor deze 9 zaken aan het eind van fase 3 
toe met 7.7%-punten van 3.4 tot (1/9=)11.1%. Dat betekent een toename van die 
kans met 226.5%. Omdat de zaken van categorie I nooit tot een contrair besluit307 
hebben geleid of tot een rechterlijke procedure308, zijn hiermee de kansen op 
honorering binnen deze categorie bekend en behoeft deze categorie zaken verder 
niet meer in beschouwing genomen te worden.

Dat betekent dat alleen nog de kansen op alsnog honorering voor de bezwaren van 
categorie II nadere bespreking behoeven. Daarom zijn van de data uit Tabel 8.5 
waarin de bezwaren van categorie I en II zijn opgenomen, de data afgetrokken die 
betrekking hebben op de bezwaren van categorie I. De overgebleven data staan 
vermeld in Tabel 9.11 die als bijlage aan het eind van Hoofdstuk 9 is toegevoegd. 
Aan deze tabel zijn de data ontleend die in de 2e en 3e kolom van Tabel 9.6 zijn 
opgenomen. De 613 bezwaren vormen het totale aantal bezwaren van categorie 

307 Nog te behandelen onder 9.8.
308 Nog te behandelen onder 9.10.

Valk binnen_14.indd   301 28-5-2008   11:29:22



302

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

II ten aanzien waarvan de Commissie B&B een standpunt heeft ingenomen. Het 
gaat hierbij om 247 zaken en eenzelfde aantal adviezen van de Commissie B&B. 
Van deze 247 adviezen zijn er 173 ‘ongegrond’ en 72 ‘gegrond’. Twee adviezen 
luiden ‘anders’. In acht van de 247 zaken gaat het om twee gegronde bezwaren.

De 5e en 6e kolom van Tabel 9.6 horen feitelijk niet in deze subparagraaf thuis, 
omdat in fase 3 (nog) niet bekend is welke voorstellen gehonoreerd zijn. Deze 
kolommen zijn desondanks toegevoegd om te laten zien hoe de kansen op alsnog 
honorering uitpakken, indien met het aantal bezwaren (in plaats van het aantal 
zaken) zou worden verder gegaan (quod non). De reden hiervoor is dat in de voor-
gaande fasen bij de kansberekening gewerkt werd met het aantal zaken en voor-
komen moet worden dat de hoofdlijn in het betoog halverwege wordt afgebroken. 
Wel maakt de exercitie uitgevoerd in het kader van dit subhoofdstuk duidelijk dat 
de kansen tussen de zaken bijzonder ongelijk verdeeld zijn.

Een verklaring van het cijfer 33 (zie kolom 5), zijnde het totale aantal gehonoreerde 
bezwaren van categorie II in Tabel 9.6, lijkt hier op zijn plaats. Deze verklaring 
is als volgt. In Tabel 9.3 staat te lezen dat in totaal 31 zaken alsnog een subsidie 
ontvingen. Daarvan zijn er nog 25 over voor categorie II. Immers 5 bezwaarden 
die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, verkregen alsnog subsidie, 
terwijl één beroepschrift betreffende een voorselectie (in eerste instantie) alsnog 
is gehonoreerd. Omdat in acht gevallen een zaak alsnog werd gehonoreerd op 
basis van twee gegrond verklaarde bezwaren, geeft dat een totaal van 33 gegronde 
bezwaren. Opvallend is daarbij dat in 6 van de 8 gevallen waarin op basis van 
twee gegrond verklaarde bezwaren alsnog honorering volgde, sprake is geweest 
van een ondeugdelijke motivering.

Tabel 9.6 laat zien dat van de 613 bezwaren van categorie II er 97 gegrond zijn 
verklaard. Een en ander betekent een gemiddelde toename van de kans op hono-
rering voor de gegronde bezwaren van categorie II aan het einde van fase 3 met 
15.7%-punten van 10.1 tot (25/97=)25.8%. Dit impliceert een toename van die 
kans met (15.7/10.1=)155%. Echter, om de werkelijke kans op alsnog honorering 
aan het eind van fase 3 te weten te komen, zal gedifferentieerd moeten worden 
naar type bezwaar. Het standpunt van de Commissie B&B ten aanzien van de 
verschillende typen bezwaren is immers relevant voor de uitkomst van de proce-
dure. Het rij % gegeven in de 4e kolom van Tabel 8.7 geeft aan hoe groot de kans 
op alsnog honorering is voor de verschillende bezwaartypen. Deze kans neemt 
voor bezwaren van de typen 1. 4, 5, 6 en 12 toe met 11.5 à 32.8%-punten van 10.1 
tot 21.6 à 42.9%. Voor bezwaren van de typen 3 en 13 daalt de kans op alsnog 
honorering tot 0.0%, terwijl die kans voor de overige bezwaartypen (2, en 7 t/m 
11) daalt met 0.4 à 4.4%-punten van 10.1 tot 9.7 à 5.7%. Zoals de cijfers laten 
zien, heeft de Commissie B&B een duidelijke voorkeur om haar toetsing uit te 
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voeren aan de hand van de procedurele criteria ‘schending van de spelregels’ en 
‘deugdelijkheid van de motivering’.

tabel 9.6 Honoreringskansen na afloop van fase 3 (vaststelling advies commissie B&B) bezwaren 

ingediend in de 247 zaken van categorie II309

Onderwerp bezwaar
type Gegrond advies Gehonoreerd 

n n rij % n rij %

1 conflict of interest 21 9 42.9 3 14.3

2 refoordeel ondeugdelijk 21 2 9.5 1 4.8

3 samenst. Beoordelingscie 35 0 0.0 0 0.0

4 schending spelregels 59 16 27.1 7 11.9

5 nieuwe feiten 37 8 21.6 2 5.4

6 ondeugdelijke motivering 108 36 33.3 14 13.0

7 onjuist gebr. refrapporten 28 2 7.1 0 0.0

8 discrepantie in oordeel 62 6 9.7 1 1.6

9 gang v. zaken interview 16 1 6.3 0 0.0

10 inhoud. oordeel onjuist 88 5 5.7 0 0.0

11 overig onzorgvuldig 113 11 9.7 4 3.5

12 budgettair probleem 3 1 33.3 1 33.0

13 oneigenlijk bezwaar 22 nvt nvt nvt nvt
totaal 613 97 15.8 33 5.4

Opgemerkt dient te worden dat budgettaire bezwaren (type 12) relatief hoog 
scoren wat betreft honoreringskans. Hierbij mag echter niet vergeten worden, dat 
het aantal budgettaire bezwaren te klein is om hieruit conclusies te kunnen trek-
ken. Daarbij komt nog dat budgettaire kwesties doorgaans spelen na honorering, 
dat wil zeggen dat de honorering van het voorstel in principe al is toegekend, 
maar het voorgestelde budget op één of verscheidene onderdelen is gekort.

Het aantal van 97 gegronde bezwaren betreft – zoals hierboven gezegd – 72 
gegronde adviezen. Neemt men het aantal adviezen (in plaats van het aantal 
bezwaren), dan neemt de kans op alsnog honorering aan het eind van fase 3 met 
24.6%-punten toe van 10.1 tot (25/72=)34.7%. Dat betekent een toename van 
die kans met (24.6/10.1=)243.6%. Omdat, voordat de Commissie B&B in beeld 
kwam, steeds het aantal zaken in beschouwing is genomen bij de berekening van 
de kans op honorering, zal met het percentage van 34.7% worden verder gegaan.

309 Zie de bijlage bij hoofdstuk 9 met Tabel 9.11 die een bewerking vormt van Tabel 9.5. Tabel 9.5 bevat 
álle 681 ingediende bezwaren (van de categorieën I en II); Tabel 9.11 bevat alleen de bezwaren van 
categorie II.
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9.8 Fase 4: honoreringskans bij bekendmaking besluit op bezwaar-/
beroepschrift en contraire besluiten

Tabel 9.7 geeft een overzicht van gegevens die hiervoor grotendeels al aan de 
orde zijn geweest. Wat afwijkt, is het aantal ongegrond en gegrond verklaringen. 
Hierboven werd het aantal 173 genoemd voor ongegronde zaken en het aantal 72 
voor gegronde zaken. Deze aantallen betreffen de uitkomst van het advies van de 
Commissie B&B. Dat Tabel 9.7 in plaats daarvan de aantallen 177 en 68 noemt, 
komt omdat in 7 zaken het Algemeen Bestuur een zogenaamd contrair besluit 
heeft genomen, dat wil zeggen een besluit dat haaks staat op het advies van de 
Commissie B&B. Omdat in 6 gevallen het advies ‘gegrond’ werd omgezet in het 
besluit ‘ongegrond’, en in 1 geval het advies ‘ongegrond’ in het besluit ‘gegrond’, 
wijken de cijfers af met +5 resp. -5 van de hiervoor gegeven cijfers.

tabel 9.7 uitkomst van de ter zitting behandelde zaken, onderscheiden naar zaken betreffende de 

voorselectie en zaken betreffende de volledige beoordelingsprocedure in eerste instantie

Aantal b&b zaken ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 subtot. ’06 tot.

I n.a.v. primair besluit betreffende voorselectie
ongegrond 1 0 0 9 6 1 1 18 2 20

gegrond 3 0 3 0 1 0 2 9 0 9

II n.a.v. primair eindbesluit

ongegrond 20 19 13 32 23 30 19 155 21 177

(deels) gegrond 7 6 5 14 8 7 13 60 8 68

anders 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2

I + II 

advies opgesteld 32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

alsnog subsidie 3 4 3 4 2 2 7 25 1 26

ingediend 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

Interessant in dit verband lijken enige percentages die Damen e.a.310 met betrek-
king tot bezwaarschriften noemen, ook al gaat het om cijfers uit 1994. In dat 
jaar varieerde op grond van door hen verricht onderzoek het percentage bezwaar-
schriften waarop naderhand een beroepschrift volgde van ongeveer 2% (loon-
belasting, inkomstenbelasting) tot 14% (bijstandsverlening). Het percentage 
ongegrond of niet-ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften waarop naderhand 
een beroepschrift volgde, varieerde op grond van datzelfde onderzoek van onge-
veer 9% (inkomstenbelasting, werkloosheidsuitkering, studiefinanciering) tot 
21% (vennootschapsbelasting, bijstandsverlening). Voor NWO bedragen deze 

310 Zie Damen e.a. e.a. e.a. 2006, p. 164.
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percentages over de onderzoeksperiode respectievelijk (17/411311=) 4,1% en (15/
(15+177+20)312=) 7%.

Alvorens de kansen op alsnog honorering aan het einde van fase 4 te geven, 
zal ik hieronder eerst de zaken bespreken, waarin tot een ten aanzien van het 
advies van de Commissie B&B contrair besluit werd gekomen.

Contraire besluiten
In zeven zaken kwam het Algemeen Bestuur tot een ‘contrair’ besluit, dat wil 
zeggen een besluit waarbij het Algemeen Bestuur afstand nam van het advies 
van de Commissie B&B. Uiteraard vergt een contrair besluit een ten opzichte van 
het commissieadvies houdbare argumentatie om in stand te kunnen blijven. Aan 
deze zes zaken is één ZonMw-zaak toegevoegd, waarin het ZonMW-bestuur zich 
weliswaar zegt te conformeren aan het commissieadvies, maar vervolgens – na 
terugkoppeling – materieel gezien, toch ‘contrair’ gaat. Hieronder passeren deze 
in totaal acht zaken in chronologische volgorde de revue.

1. Zaak 1999/011 (NWO-zaak: conflict of Interest)
Deze zaak betreft een voorstel ingediend voor een oio-project. Er zijn binnen deze 
subsidieronde 4 beoordelingscommissies, elk met expertise op één van de vier 
MaGW-hoofddeelgebieden, actief geweest. Naast oio-projecten beoordeelde elke 
commissie ook een of meer aanvragen voor een zogenaamd ‘aandachtsgebied’. 
Het voorstel is op basis van twee referentenrapporten en aan de hand van één 
preadvies beoordeeld binnen de beoordelingscommissie ‘Sociale psychologie’ 
conform de Subsidiewijzer MaGW 1998/1999. Het voorstel eindigde op een 
vijfde plaats (score 7.0). Vervolgens heeft de Beleidsadviescommissie Gedrags-
wetenschappen de prioriteringslijsten van de vier beoordelingscommissie ineen 
geschoven, resulterend in een overall definitieve prioriteringslijst. Op een totaal 
van 69 oio-projectaanvragen waren er 42 subsidiabel, en van de subsidiabele aan-
vragen werden er tien gehonoreerd. De aanvraag van bezwaarde was subsidiabel, 
maar werd toch afgewezen.

Bezwaarde maakte zelf deel uit van de beoordelingscommissie, die bestond 
uit één onafhankelijk/technisch voorzitter en vijf commissieleden. Hij merkt 
in zijn beroepschrift op dat 5x een commissielid als aanvrager bij een aanvraag 
was betrokken, waaronder hijzelf 2x. Verder was één commissielid 4x lid van 
een door een aanvrager samengestelde werkgroep. Zes van de veertien te beoor-
delen aanvragen voor een aandachtsgebied waren afkomstig van de vakgroepen 
van twee commissieleden (commissieleden X en Y). Sommige commissieleden 

311 Zie de Tabellen 9.10 en 9.4.
312 Zie de Tabellen 9.4, 9.7 en het gestelde in paragraaf 9.9, 2e alinea.
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waren bovendien anders dan als aanvragers betrokken bij een ingediend voorstel, 
en één aanvraag was afkomstig van een zoon van één van de commissieleden. 
Bezwaarde had voorgesteld om, gegeven de flagrante schending van de regel van 
niet-betrokkenheid, voorgesteld dat de commissie zich onbevoegd zou verklaren. 
Dit voorstel was om pragmatische redenen door de overige commissieleden ver-
worpen. Commissielid X zou 6 preadviezen schrijven. Hij hield zich niet aan de 
deadline voor aanlevering van de preadviezen, maar ontving wel direct na die 
deadline de preadviezen van andere commissieleden aangaande de zes voorstel-
len afkomstig van zijn vakgroep. Met deze voorkennis schreef hij vervolgens zijn 
preadviezen aangaande enige voorstellen afkomstig van andere universitaire vak-
groepen, waaronder het voorstel van bezwaarde. Verder signaleert bezwaarde in 
zijn beroepschrift onder meer veronachtzaming door beoordelaars van specifieke 
criteria die vanaf 1997 van kracht zouden zijn. Tijdens de hoorzitting verklaarde 
hij dat hij deze criteria bij het schrijven van zijn preadviezen had toegepast. Toen 
bleek dat andere preadviseurs dat niet hadden gedaan, wilde hij zijn preadviezen 
op dit punt bijstellen. Hem werd echter verzekerd dat dit niet nodig was, omdat 
aan de hand van deze criteria in de commissievergadering zou worden gescoord. 
Tot zijn verbijstering werd tijdens die vergadering meegedeeld dat de criteria niet 
langer golden.

De Commissie B&B stelt in haar advies vast dat ‘zij grote twijfels heeft over de 
zorgvuldigheid van de procedure nu meer dan de helft van de beoordelaars betrokken 
was bij een of verscheidene aanvragen en onduidelijkheid bestond over de toepasselijke 
criteria. Bovendien zijn procedurele fouten gemaakt die des te kwalijker zijn gezien 
de betrokkenheid van de beoordelaars’. De Commissie overweegt vervolgens dat ‘de 
informatie waarop bezwaarde zijn beroep heeft gebaseerd, informatie is die hij slechts 
heeft uit hoofde van zijn lidmaatschap van de beoordelingscommissie. De Commis-
sie heeft bij haar advies slechts die argumenten betrokken die bezwaarde ook naar 
voren had kunnen brengen indien hij geen beoordelaar was geweest. Het enkele feit 
dat bezwaarde een A-kwalificatie en het cijfer 7.5 werd toegekend, geeft de Commissie 
onvoldoende aanleiding om te concluderen dat de beoordeling van het voorstel inhoude-
lijk onjuist is’. Hierna volgt ongegrond verklaring van het beroepschrift.

Dat het Algemeen Bestuur tot een gegrond verklaring kwam van het beroepschrift 
en dus contrair ging, alsook een Ad Hoc commissie instelde om de beoordeling 
van deze beoordelingscommissie over te doen, zal geen verwondering wekken. 
De ingestelde Ad Hoc commissie kwam echter niet tot een afwijkend oordeel, 
zodat geen extra voorstellen werden gehonoreerd.
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2. Zaak 2001/017 (NWO-zaak313: proxy uitkomst) Het voorstel is ingediend in het 
kader van het ZonMW-doelmatigheidsonderzoek. Dit is een top-down programma 
dat zich richt op kortdurende en niet te kostbare (pragmatische) studies die direct 
beleidsrelevante resultaten (hierna: het klinische relevante eindpunt) opleveren. 
In casu gaat het om het toedienen van hormoonpreparaten aan vrouwen die niet 
zwanger kunnen raken (hierna: onvruchtbaarheid). Het klinische relevante eind-
punt is de vergroting van de kans op een levend geboren kind bij onvruchtbaar-
heid. In onderzoek als het onderhavige, waarin deze kans niet zo eenvoudig te 
meten is (daarvoor zijn dermate veel patiënten nodig dat een dergelijke studie 
in Nederland in de gegeven tijd niet haalbaar is), wordt gewerkt met een zoge-
naamde proxy/surrogaat uitkomst als primaire uitkomst van het onderzoek. De 
aanvrager stelt dat voor eenzelfde aantal bevruchte eicellen met een lagere dosis 
hormonen kan worden volstaan (wat een aanzienlijke kostenbesparing zou ople-
veren) en wil deze stelling via de voorgestelde studie bewijzen. De vierde referent 
wijst er echter op dat de toegediende dosis hormonen ook van invloed kan zijn 
op de kwaliteit van de eicellen. De voorgestelde studie concentreert zich enkel 
op de kwantiteit hiervan. ZonMW volgt op dit punt de vierde referent en komt 
derhalve tot een afwijzing van de aanvraag vanwege de matige correlatie van de 
gekozen proxy uitkomst met de klinisch relevante uitkomst. Het formele bezwaar 
komt erop neer dat in het bestreden besluit niet is onderbouwd waaróm ZonMW 
de kritische opmerking van slechts één van de vier referenten volgt, terwijl de 
referenten over het overige zeer positief zijn. Tijdens de zitting onderbouwt de 
bezwaarde zijn standpunt met een publicatie uit 1998 terwijl ZonMW naar enige 
studies uit 2001 verwijst ter onderbouwing van haar standpunt.

Voor wat betreft het vraagpunt of met ‘nieuwe informatie’ van beide partijen 
rekening mag respectievelijk moet worden gehouden, overweegt de Commissie 
B&B het volgende. ‘Er mag enkel rekening worden gehouden met de door verzoeker 
ingebrachte nieuwe informatie. Daarmee ontkent de Commissie niet dat aan het tijd-
stip waarop de aanvragen zijn ingediend cruciale betekenis toekomt vanwege het feit 
dat (mede) sprake is van een onderlinge vergelijkende beoordeling van aanvragen. Nu 
het echter gaat om informatie, die reeds publiekelijk bekend was op het moment van 
indiening (februari 2001), kan deze informatie ook al indirect een rol hebben gespeeld 
bij de aanvraag respectievelijk beoordeling. Niet valt in te zien waarom een directe 
verwijzing naar die informatie ter nadere onderbouwing van een in de aanvraag inge-

313 Het beroepschrift heeft betrekking op een aanvraag ingediend en afgehandeld binnen het NWO-
gebied Medische Wetenschappen rond mei 2001, de maand waarin tussen Zon en MW een 
bestuurlijke fusie plaatsvond. Voor beroepschriften is het Algemeen Bestuur het besluitvormend 
orgaan. Conform de vigerende afspraken tussen ZonMW en NWO worden bezwaren tegen afwij-
zingen binnen het doelmatigheidsprogramma tegenwoordig afgehandeld door het Bestuur van 
ZonMW.
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nomen standpunt de relatieve beoordeling in het kader van de besluitvorming in het 
gedrang brengt.’

Ten aanzien van de inhoudelijk vraag of de gekozen proxy uitkomst zinvol is, 
is de Commissie B&B van mening dat ZonMW onvoldoende inzichtelijk heeft 
gemaakt waarom deze Proxy uitkomst niet zou kunnen overtuigen, temeer 
waar sprake is van een ongefundeerd vigerend beleid. De Commissie meent dat 
een afweging terzake niet goed mogelijk is zonder daarbij het standpunt van de 
betrokken klinieken te betrekken. Hierna volgt vernietiging van het bestreden 
besluit.

Om drie redenen is het Algemeen Bestuur van NWO contrair gegaan bij haar 
besluit naar aanleiding van het ingediende beroepschrift. Deze redenen zijn:
1. Het Algemeen Bestuur heeft zwaar laten wegen dat tijdens de beroepspro-

cedure ingebrachte informatie op grond van formele redenen niet meer in 
beschouwing genomen kan worden.

2. Het bezwaar dat in het bestreden besluit niet is onderbouwd waarom ZonMW 
de kritische opmerking van slechts één van de vier referenten volgt, overtuigt 
niet. In de afwijzingsbrief zijn inhoudelijke redenen aangegeven en is het 
gerechtigd een conclusie hierop te baseren – onafhankelijk van hoeveel refe-
renten dit punt ter sprake hebben gebracht. De beoordelingsstructuur voorziet 
in een deskundige beoordelingscommissie die de referentenrapporten en het 
wederhoor weegt. Juist een dergelijke commissie kan beoordelen hoe relevant 
de punten zijn die door de referenten naar voren zijn gebracht, gehoord het 
wederhoor.

3. Het kan niet zo zijn dat van ZonMW zijde zou moeten worden onderzocht 
welke meningen leven bij de betrokken klinieken. De bewijslast ligt in deze bij 
de aanvragende onderzoeker en niet bij de subsidiegever. Dat het Algemeen 
Bestuur de juiste beslissing op het ingediende bezwaar nam ondanks het voor-
liggend advies, komt omdat de toenmalig algemeen directeur van NWO uit de 
medische wereld afkomstig was.

3. Zaak 2002/050 (NWO-zaak: capacity building bedreigde talen)
Het betreft een aanvraag ingediend in het programma ‘Endangered Languages’, 
dat beoogt strategische studiekeuzes te maken met betrekking tot talen die met 
uitsterving bedreigd worden. De aanvraag is subsidiabel geoordeeld maar komt 
niet voor honorering in aanmerking omdat het onderzoeksvoorstel minder dan 
andere voorstellen expliciet bijdraagt aan het beoordelingscriterium ‘scientific 
and/or educational capacity building in the area’ waar de drie te bestuderen talen 
gesproken worden. Een van de drie ingeschakelde referenten maakt hierover een 
opmerking, maar daar gaat de aanvrager in zijn weerwoord niet op in. Pas in zijn 
beroepschrift voert de afgewezen aanvrager vervolgens een aantal redenen aan 
waarom het voorstel niet aan genoemd beoordelingscriterium kan voldoen, zoals 

Valk binnen_14.indd   308 28-5-2008   11:29:22



309

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

een burgeroorlog die woedt, de sociaal-culturele explosieve situatie in de betref-
fende stamgebieden, en een gering aantal nog levende sprekers. Hij voegt hieraan 
toe dat de te onderzoeken talen ten gevolge van de door hem aangevoerde redenen 
nog sneller uitsterven dan anders het geval zou zijn geweest.

De Commissieoverwegingen luiden: ‘De Commissie B&B stelt voorop dat zij op 
zichzelf het in het programma vereiste van local capacity building niet onredelijk acht, 
mede gelet op doel en strekking van het programma. Echter, indien het gestelde vereiste 
juist afbreuk doet aan dat doel en die strekking, terwijl een ingediend voorstel wel aan 
dat doel en die strekking beantwoordt, dan behoort aan het gestelde vereiste niet strikt 
de hand te worden gehouden. Anders zou immers juist afbreuk worden gedaan aan 
het gestelde doel. De Commissie heeft geconstateerd dat de te onderzoeken talen met 
acute taaldood worden bedreigd en onderzoek naar deze talen dus op grond daar-
van de hoogste prioriteit verdient. Ook heeft de Commissie – aan de hand van het 
beroepschrift en de discussie met bezwaarde ter zitting – vastgesteld dat van de kant 
van de bezwaarde alles in het werk is gesteld om zo dicht mogelijk het vereiste van 
local capacity building te benaderen. Voorts heeft de Commissie kunnen vaststellen dat 
het ingediende voorstel wel, zij het een zeer bescheiden bijdrage aan de local capacity 
building levert. Daarnaast acht de Commissie van betekenis dat de NWO-beoorde-
laars uit het ingediende voorstel konden afleiden dat de te onderzoeken talen met een 
acute taaldood worden bedreigd. In dat licht bezien, acht de Commissie het feit dat 
de aanvrager pas in bezwaar uiteengezet heeft waarom met betrekking tot dit vereiste 
niet meer kon worden verlangd, geen grond om aan hetgeen thans wordt aangevoerd, 
voorbij te gaan. Daarnaast is van belang dat in de afwijzing op zichzelf ook niet is 
geconcludeerd dat het voorstel vanwege het tekort op local capacity building zonder 
meer niet voor honorering in aanmerking kon komen.’ Hierna volgt het advies om het 
bestreden besluit te vernietigen.

Het Algemeen Bestuur gaat vervolgens contrair op grond van de volgende 
overwegingen. ‘In het afwijzingsbesluit wordt allereerst gesteld dat het nooit in de 
bedoeling heeft gelegen om het voorstel bij voorbaat als kansloos te bestempelen. Ver-
volgens wijst het Algemeen Bestuur erop dat niet iedere taal die met uitsterven wordt 
bedreigd, per definitie wetenschappelijk interessant is. Bovendien acht zij het geen 
automatisme dat hoe minder sprekers van een taal er nog in leven zijn, des te urgenter 
er onderzoek naar de desbetreffende taal zou moeten worden gedaan. De betrouwbaar-
heid van de taaldata en de risico’s gelegen in de mate van mogelijke revitalisering van 
een met uitsterving bedreigde taal worden ook meegewogen.’ Tenslotte concludeert 
het Algemeen Bestuur dat zij NWO gebonden acht aan het in de programma-
brochure opgenomen beoordelingscriterium van local capacity building. Hierbij 
neemt het Algemeen Bestuur expliciet afstand van de invulling die de Commissie 
B&B aan dit begrip heeft gegeven, nu de betrokken nationale en internationale 
programmacommissies alsook de betrokken NWO-gebiedsbesturen dit begrip 
anders hanteren.
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4. Zaak 2003/038 (NWO-zaak: vergelijkbaarheid op rangorde)
Bezwaarde was met vier andere kandidaten, naar aanleiding van een vooraanmel-
dingsronde waaraan negentien aanvragers hadden deelgenomen, uitgenodigd 
om een volledige aanvraag te schrijven. Gezien het beschikbare budget konden 
slechts twee aanvragen worden gehonoreerd. Het voorstel van bezwaarde verkreeg 
een derde plaats op de prioriteringslijst en werd afgewezen, zonder expliciet te 
vermelden dat het om een subsidiabel voorstel ging. In een eerdere subsidieronde 
was een eerdere versie van dezelfde aanvraag subsidiabel geoordeeld al kwam 
deze versie toen gezien het beschikbare budget evenmin voor honorering in aan-
merking. De afwijzingsgronden waren de ‘lack of focus’ van het voorstel en het 
onvoldoende uitgewerkt zijn van de methodologie.

Van de ingediende bezwaren zijn de volgende het vermelden waard. 1. Er is 
sprake van willekeur bij de besluitvorming; er zijn door de beoordelingscommis-
sie nieuwe feiten ingebracht. 2. De discrepantie tussen referenten- en commissie-
oordeel is onverklaarbaar groot. Ten aanzien van het 1e bezwaar stelt bezwaarde 
dat NWO haar eigen geloofwaardigheid ondergraaft door eenzelfde aanvraag die 
in het ene jaar wél subsidiabel geacht wordt, in het andere jaar – ondanks verbe-
tering op de indertijd ingebrachte kritiekpunten – niet subsidiabel te oordelen. 
Verder wordt gesteld dat er geen kritiek was ten aanzien van de in de eerdere 
versie voorgestelde methodologie en dat in deze nieuwe ronde de referenten – in 
tegenstelling tot de beoordelingscommissie – daar evenmin kritiek op hebben. 
De Commissie acht dit bezwaar niet gegrond, omdat sprake is van een anders 
samengestelde beoordelingscommissie die eigen accenten legt, alsook van andere 
voorstellen, aanvragers en referenten, m.a.w. hier geldt de regel ‘nieuwe ronden, 
nieuwe kansen’. De commissiekritiek betreffende de methodologie vormt volgens 
de Commissie B&B een uitwerking van wél door de referenten naar voren gebracht 
kritiek op dit punt. ‘Het feit dat de in het kader van een vorige ronde ingeschakelde 
NWO-beoordelaars meer de nadruk hebben gelegd op andere, zwakkere punten kan 
niet tot consequentie hebben dat de NWO-beoordelaars uit deze ronde over de zwakte 
van de methodologische kant van het voorstel zouden moeten zwijgen’. Het tweede 
bezwaar over de te grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel 
is beschreven onder 9.7.8 en leidde tot een gegrond verklaring, omdat op grond 
van de afwijzingsgronden deze discrepantie volgens de Commissie B&B niet 
afdoende werd verklaard.

Het Algemeen Bestuur ging contrair. Het Algemeen Bestuur overwoog daarbij 
dat een vergelijking tussen de referentenscore (8+) en de commissiescore (7.4) 
niet goed mogelijk is. De eerste score betreft namelijk een absoluut oordeel en 
de tweede score een relatief oordeel in het licht van alle, in de ronde ingediende 
aanvragen. De bezwaarde schakelde vervolgens de rechter in, die de juistheid van 
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deze redenering bevestigde (zie onder 9.10): het referentenoordeel en het com-
missieoordeel zijn enkel vergelijkbaar qua rangorde.

5. Zaak 2004/031 (NWO-zaak: auteursrechten)
Het gaat hier om een aanvraag die is afgewezen in het kader van het NWO-pro-
gramma Middelgrote Investeringen. In totaal zijn acht aanvragen ingediend. De 
desbetreffende beoordelingsprocedure kent geen wederhoor voor aanvragers. De 
beoordelingscommissie had besloten om de aanvragers, behalve de indieners van 
de twee hoogst geprioriteerde aanvragen, een interview af te nemen om van de 
aanvragers nog ontbrekende informatie te verkrijgen. Zeven aanvragen werden 
subsidiabel geoordeeld. Vijf aanvragen werden gehonoreerd. De aanvrager van 
het enige niet-subsidiabele voorstel kwam in beroep. Zijn voorstel betrof het ver-
zamelen, digitaliseren en beschikbaar stellen van een speciale collectie studie-
foto’s op het gebied van de kunstgeschiedenis. Het voorstel was niet-subsidiabel 
geoordeeld, omdat de (beeld)rechten met de belanghebbenden niet aantoonbaar 
geregeld waren, zoals voor een digitaliseringsproject in de brochure als voor-
waarde was gesteld. In zijn beroepschrift zet de bezwaarde uitvoerig uiteen hoe 
de intellectuele eigendomsrechten (ipr’s) met betrekking tot de foto’s uit de collec-
tie geregeld waren. Hij concludeert daarbij dat in het ergste geval voor een uiterst 
beperkte groep foto’s auteursrechten betaald moeten worden. Daarnaast wijst de 
bezwaarde erop dat de wetenschappelijke kwaliteit van de collectie dreigt onder te 
sneeuwen, nu bij de beoordeling de nadruk is gelegd op een in wezen secundair 
aspect, te weten regeling van de auteursrechten. De Commissie B&B adviseert tot 
vernietiging van het bestreden besluit op grond van de volgende overwegingen. 
‘Regeling van deze rechten dient buiten de wetenschappelijke inhoudelijke beoordeling 
te blijven, en valt evenmin onder de technische beoordelingsaspecten nu regeling van 
deze rechten een juridische kwestie betreft. Adequate regeling van de ipr’s dient volgens 
de Commissie ofwel als een ontvankelijkheidseis ofwel als een opschortende voorwaarde 
bij subsidieverlening, onder vermelding van de termijn waarbinnen de ipr’s geregeld 
dienen te zijn’.

Het Algemeen Bestuur neemt dit advies niet over, erop wijzende dat onder het 
kopje ‘Beoordelingscriteria’ in de brochure duidelijk staat vermeld dat de vraag of 
de ipr’s geen beperkingen op het gebruik van het materiaal vormen, wordt mee-
gewogen bij de besluitvorming over de digitaliseringsaanvragen. Het Algemeen 
Bestuur voegt hieraan toe dat de aanvraag naar de mening van de beoordelings-
commissie op dit punt duidelijk tekort schoot en dat bezwaarde de noodzake-
lijke informatie op dit punt evenmin had verstrekt tijdens het interview dat de 
beoordelingscommissie juist had georganiseerd om ontbrekende informatie met 
betrekking tot de aanvraag alsnog te verkrijgen. Het Algemeen Bestuur stelt zich 
daarom op het standpunt dat het betrokken gebiedsbestuur niet onzorgvuldig 
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heeft gehandeld door overname van het advies van de beoordelingscommissie om 
de aanvraag in deze vorm niet-subsidiabel te achten.

6. Zaak 2004/070 (ZonMW-zaak: dubbele bijstelling en nieuwe publicaties)
Het afgewezen onderzoeksvoorstel werd ingediend binnen het Programma Trans-
lationeel Gentherapeutisch Onderzoek. Om te kunnen spreken van een relevant 
voorstel is het binnen dit programma belangrijk dat de aanvrager aannemelijk 
maakt dat een klinische fase kan worden uitgevoerd binnen de aangevraagde pro-
jectperiode. In het voorstel werd toegewerkt naar systemische toediening van een 
medicijn in de mens via een studie waarbij deze medicijn lokaal (vasculair) zou 
worden toegediend onder verwijzing naar onderzoek van een Engelse vakgroep. 
Een voorselectieronde maakte onderdeel uit van de procedure. Al in het kader 
van de voorronde hadden de ZonMW-beoordelaars hun twijfels geuit over de 
waarde van de lokale studie. Lokale toediening had namelijk in de geschiedenis 
van de gentherapie al vaker slechts een kortdurend effect gehad. Het voorstel was 
daarom niet door de voorselectie gekomen. Bezwaarde had desondanks – zonder 
uitnodiging – een volledige aanvraag ingediend.

Het streven was om bij alle voorstellen uit de ronde drie referenten in te scha-
kelen en twee preadviseurs. Aanvankelijk waren er slechts twee referentenrap-
porten ontvangen. Het derde referentenrapport werd op aandringen van één van 
de twee preadviseurs alsnog ingewonnen, maar kon niet worden meegenomen in 
de preadviezen. Van de tien leden van de beoordelingscommissie namen maar 
vijf leden deel aan de beslissende commissievergadering. Volgens de tweede 
referent kon systemische toepassing op de mens pas aan de orde zijn op basis 
van dierproeven. In zijn weerwoord herhaalde bezwaarde de beperkte informatie 
over het onderzoek van de Engelse vakgroep met de mededeling dat de onder-
zoeksresultaten nog niet waren gepubliceerd, maar dat over het gunstige verloop 
van het onderzoek wel al gerapporteerd was tijdens congressen. De Commissie 
was het eens met de tweede referent dat eerst dierproeven moesten plaatsvinden. 
Daarom stelde zij de referentensubscore voor ‘haalbaarheid’ naar beneden bij van 
1.8 naar 2.5 en de referentensubscore voor ‘plan van aanpak’ van 1.3 naar 2.0. 
Voor de overige twee subcriteria (‘doel-, vraag-, taakstelling’ en ‘projectgroep’) 
hadden de referenten een 1.0 gegeven, waarmee de gemiddelde referentenscore 
betreffende de vier subcriteria tezamen uitkwam op 1.3. De beoordelingscom-
missie gaf, behalve op dezelfde vier subcriteria, ook een score voor ‘relevantie’ 
(1.5), waarmee de gemiddelde subscore van de commissie uitkwam op 1.6. De 
commissie-eindscore was 2.3. Daarmee eindigde de aanvrager op een 6e plaats. 
Er werden vier voorstellen gehonoreerd, waarvan het voorstel op de vierde plaats 
een eindscore liet zien van 1.7.

De bezwaren van de afgewezen aanvrager zijn: 1. Er zijn procedurele fouten 
gemaakt bij de inschakeling van de derde referent en het vereiste quorum ontbrak 
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in de commissievergadering. 2. Ten onrechte is de indruk gewekt dat enkel de 
beoordelingscommissie over de translationele betekenis van het voorstel heeft 
geoordeeld (via het subcriterium ‘relevantie’) 3. De afwijzingsgrond (dat eerst 
aangetoond moet worden dat de voorgestelde technologie een systemisch thera-
peutisch effect in de spieren kan bewerkstelligen) deugt niet. De Commissie B&B 
oordeelde met betrekking tot het eerste bezwaar ‘dat het feit dat de helft van het 
totale aantal commissieleden ontbrak, op zichzelf nog geen reden is om te spreken van 
een ontoereikend quorum, nu daarover niets bepaald is. En dat ook overigens geen 
feiten of omstandigheden zijn aangetroffen om te concluderen dat de procedure onzorg-
vuldig en/of strijdig met de procedureregels zou zijn uitgevoerd.’

Het tweede en derde bezwaar zijn tegelijkertijd behandeld en wel als volgt. 
Op een vraag van de Commissie tijdens de zitting hoe de eindscore van 2.3 tot 
stand was gekomen, antwoordde ZonMW dat de twijfels over de haalbaarheid 
van het voorstel daartoe aanleiding hadden gegeven. De Commissie overweegt 
dan dat ‘1. het voorstel tweemaal negatief is bijgesteld op grond van dezelfde twijfels 
over de haalbaarheid (1x via de commissiesubscore van 1.6, en 1x door ophoging van 
deze score naar de eindscore 2.3); 2. de relevantie van het programma is ingevuld via de 
haalbaarheid, die óók al is beoordeeld door de referenten, en 3. de beoordelingscommis-
sie de verschillende voorstellen niet op consistente wijze heeft beoordeeld. Ter adstructie 
verwijst de Commissie naar het op de 8ste plaats geprioriteerde voorstel dat ondanks 
meer negatieve scores voor de haalbaarheid alsmede een meer negatieve gemiddelde 
commissie-subscore een betere overall score (2.0) verkreeg.’ De Commissie conclu-
deert vervolgens dat de besluitvorming van de beoordelingscommissie de zorg-
vuldigheidstoets niet kan doorstaan en de gegeven onderbouwing het besluit niet 
kan dragen. De Commissie voegt hieraan toe (in reactie op het derde bezwaar) 
dat het hier een onderzoeksveld betreft waarin de ontwikkelingen relatief snel 
gaan. Bovendien is op het tijdstip van indiening slechts een (reële) verwachting 
voorhanden dat het bewijs van voldoende preklinisch onderzoek – via publicatie 
in peer reviewde tijdschriften – kan worden gegeven. Het feitelijke bewijs komt 
pas beschikbaar in de loop van het beoordelingsproces, ruim na het plaatsvinden 
van de relevante commissievergadering maar wel op een tijdstip gelegen vóór de 
beslisdatum. De Commissie laat expliciet in het midden of in deze situatie een 
voorstel (vanwege het ontbreken van aantoonbare haalbaarheid/relevantie) mag 
worden afgewezen. De Commissie vervolgt dan haar overwegingen met: ‘De Com-
missie is voorts van oordeel dat aan het enkele feit dat het Engelse onderzoek nog niet 
was gepubliceerd bij de beoordeling te zwaar gewicht is toegekend. In ieder geval had in 
dat Engelse onderzoek aanleiding moeten worden gevonden om de gegeven beoordeling 
nader te motiveren.’ Het ZonMw-bestuur besluit het commissieadvies op te volgen 
en koppelt vervolgens de zaak terug naar de betrokken beoordelingscommissie.

Twee maanden later komt het ZonMW-bestuur met een herzien besluit. Hierin 
wordt nog eens herhaald dat de aanvrager noch in zijn aanvraag noch in zijn 
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weerwoord afdoende informatie over het werk van de Engelse groep heeft gege-
ven. Verder wijst het ZonMW-bestuur erop dat die informatie in het algemeen via 
verwijzingen naar artikelen in peer-reviewde tijdschriften wordt verstrekt, terwijl 
het niet in de bedoeling ligt dat de commissieleden zelf op zoek moeten gaan 
naar informatie op Internet of op congressen. Het ZonMW-bestuur eindigt met 
de volgende passage: ‘Samenvattend: In vergelijking met de gehonoreerde projecten 
was er bij de beoordeling van deze aanvraag twijfel of systemische toediening van de 
medicijn een functioneel effect zou hebben en de aanvrager heeft geen ondersteuning 
uit de literatuur kunnen geven om deze twijfel weg te nemen. Daarmee kwam het 
project in de prioriteringsfase niet voor subsidiëring in aanmerking.’

De Commissie B&B oordeelde dat sprake was van een dubbele bijstelling, met 
andere woorden met de bijstelling voor het geconstateerde gebrek op het punt van 
de haalbaarheid/relevantie naar 1.6 was dit gebrek afdoende meegewogen. De 
verdere bijstelling naar 2.3 kon enkel blijven staan, indien daarvoor een andere 
(deugdelijke) onderbouwing zou komen. Die werd niet gegeven. Het ZonMW-
bestuur herhaalt in zijn heroverweging naar aanleiding van het bezwaarschrift 
slechts het reeds geconstateerde gebrek aan bewijs van een relevante en succesvolle 
voorstudie. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd te stellen dat hier sprake 
is van een heroverweging die inhoudelijk niet aansluit bij het commissieadvies. 
Hier blijft sprake van een dubbele bijstelling en daarmee van een onvoldoende 
gemotiveerd en onvoldoende transparant genomen besluit, alsook – bezien vanuit 
het commissieadvies – van een contrair besluit.

Dat wil nog niet zeggen dat laatstbedoeld besluit van het ZonMW-bestuur een 
onverstandig besluit zou zijn geweest. Wanneer een aanvrager nog publicaties zou 
mogen inbrengen nadat de referenten hun zegje hebben gedaan, is het niet denk-
beeldig dat met (peer reviewed) publicaties gemanipuleerd wordt door een aanvra-
ger. Verwacht mag worden dat de aanvrager – in tegenstelling tot de referenten – 
enkel zal verwijzen naar die publicaties die zijn voorstel ondersteunen, en niet 
naar publicaties waarin de zin of juistheid van het voorgestelde onderzoek wordt 
betwijfeld. Gezien het feit dat afdoende relevantie/haalbaarheid door ZonMW van 
doorslaggevend belang voor subsidiëring werd beschouwd, had wellicht bij de 
opstelling en bekendmaking van de beoordelingscriteria meer aandacht besteed 
moeten worden aan de onderlinge weging van de verschillende criteria.

7. Zaak 2005/061 (NWO-zaak: ontbrekende bedrijfservaring Casimir)
Het betreft hier een Casimir-aanvraag. Binnen het Casimir-programma dienen 
steeds drie partijen een voorstel voor 2 à 4-jarig onderzoek in: een bedrijf, een 
kennisinstelling en een onderzoeker (Casimir-kandidaat). Het Casimir-pro-
gramma heeft ten doel de samenwerking tussen publieke en private partijen 
te bevorderen door subsidiëring van de personeelskosten van die onderzoeker 
tot een maximum van 160.000 euro. Het gaat dan om de personeelskosten van  
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a. een ervaren onderzoeker in dienst bij het bedrijfsleven, of b. een bij een ken-
nisinstelling aangestelde post-doc/ervaren onderzoeker (of c. een promovendus 
(aankomend onderzoeker). In het eerste geval worden enkel de personeelskosten 
vergoed van de kennisinstelling, en in het tweede geval enkel de personeelskos-
ten bij het bedrijf. Alleen in geval het een promovendus betreft, is sprake van 
een duale werkplek en komen de personeelskosten van zowel kennisinstelling als 
bedrijf voor vergoeding in aanmerking. Een interview vormt het laatste onderdeel 
van de selectieprocedure.

In deze zaak had de beoordelingscommissie tot aan het interview de indruk 
dat het om een promotieonderzoek/duale werkplek ging (35% bij het bedrijf, 
65% bij de kennisinstelling). Pas tijdens het interview bleek dat het om een pas 
afgestudeerde onderzoeker ging met koopmansschap, zonder dat deze wilde pro-
moveren. Daarmee paste de Casimir-kandidaat feitelijk niet binnen de drie cate-
gorieën onderzoekers waarop het programma zich richtte. De beoordelingscom-
missie stelde voor dat de onderzoeker bij het betrokken bedrijf zou gaan werken 
(15%), zodat de 85% loonkosten van de kennisinstelling voor subsidiëring in 
aanmerking zouden komen, waarmee het maximum subsidiebedrag bereikt kon 
worden. NWO bood – nadat de prioritering van de aanvragen had plaatsgevonden 
en onderhavig voorstel honorabel was bevonden door de beoordelingscommis-
sie – de aanvragers de gelegenheid het ingediende budget aan te passen. Van deze 
gelegenheid maakte de aanvragers gebruikt met de mededeling dat nu het bedrijf 
als de beoogde werkgever gold. Het bestuursorgaan (het Algemeen Bestuur van 
NWO) besloot echter niet tot honorering van de aanvraag over te gaan. Het Alge-
meen Bestuur vond namelijk dat bij honorering sprake zou zijn van een verkapte 
bedrijfssubsidie. De onderzoeker zou nu immers voor 85% blijven werken bij zijn 
oude universitaire onderzoeksgroep. Daarmee paste het voorstel nu nog minder 
binnen het Casimir-programma (dat mobiliteit van onderzoekers op het terrein 
van publiek-private samenwerking ten doel heeft). In dit verband is relevant dat 
het Casimir-programma was aangemeld bij respectievelijk goedgekeurd door de 
Europese Commissie op grond van de Europese staatssteunregelgeving.

De Commissie B&B vond dat NWO deze afwijzingsgrond niet meer mocht 
gebruiken gezien haar aanbod ná het moment waarop het voorstel al honorabel 
was bevonden (door de beoordelingscommissie). Het Algemeen Bestuur ging 
contrair, aanvoerende dat zij de aanvrager van een onbruikbare categorie naar een 
mogelijk bruikbare categorie had laten overstappen. Wanneer die nieuwe catego-
rie achteraf evenmin blijkt te werken, dient dat niet te leiden tot een honorering.

8. Zaak 2006/009 (NWO-zaak: enkel A-oordelen)
In deze zaak stelt bezwaarde dat hij zijn voorstel nu tweemaal heeft ingediend. 
Zowel in de voorgaande ronde als deze ronde heeft zijn subsidiabel gelabeld 
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voorstel enkel A-oordelen gehad van de referenten (en de pre-adviseurs). De 
eerste keer verkreeg zijn voorstel een 8e plaats op de honoreringslijst (2e onder 
de honoreringsstreep) en de tweede keer een 11e plaats (3e onder de honorerings-
streep). Bezwaarde vraagt zich af hoe met deze scores zijn voorstel tot tweemaal 
toe kon worden afgewezen. De tweede keer werd een voorstel met 3 B-oordelen 
en 1 A-oordeel wel gehonoreerd. De motivering van de afwijzing – de wetenschap-
pelijke en maatschappelijke relevantie van het voorstel is in vergelijking tot de 
andere subsidiabele projecten wat geringer – vindt hij ontoereikend. Ook vindt hij 
de procedure te weinig inzichtelijk ten gevolge van de anonieme stemming die in 
het kader van de prioritering van de voorstellen heeft plaatsgevonden.

De Commissie volgt bezwaarde in zijn argumentatie en adviseert tot vernieti-
ging van het bestreden besluit. Het Algemeen Bestuur gaat evenwel contrair op 
grond van de volgende overwegingen:

‘Het oordeel ‘A’ staat voor: de aanvraag is subsidiabel geoordeeld. Zowel de refe-
renten als de beoordelingscommissie vonden het voorstel subsidiabel. Het A-oordeel op 
zichzelf genomen kan dus geen indicatie geven omtrent een mogelijke – laat staan de 
mate van – discrepantie tussen het commissie- en het referentenoordeel. Evenmin kan 
het A-oordeel een indicatie geven over de feitelijke honoreringskansen van deze aan-
vraag. Ter illustratie moge onderstaande tabel dienen waarin de aantallen ingediende 
aanvragen, A-oordelen en honoreringen worden gegeven van achtereenvolgens de Open 
Competitie (OC) 2004-2005 (zijnde de laatste OC-jaarronde) en de tranches 1 en 2 van 
de doorlopende OC-ronde (DOC) sedertdien.

tabel 9.8 Overzicht van aantal aanvragen, A-oordelen en honoreringen

Ronde
Aantal

aanvragen A-oordelen honoreringen

OC 04/05 2101 179 (85%) 53 (30% van de A-oordelen)

DOC 1e tranche 28 12 (42%) 6 (50% van de A-oordelen)
DOC 2e tranche 31 17 (54%) 7 (41% van de A-oordelen)

1 na voorselectie overgebleven 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat respectievelijk 70, 50 en 59% van de aanvragen 
(waaronder uw aanvraag) met een A-oordeel gezien hun plaats op de prioriteringslijst 
en het beperkte beschikbare budget níet voor honorering in aanmerking kwamen.

In het verslag van de hoorzitting staat te lezen dat u meende dat uw voorstel bij de 
beoordeling in het kader van de DOR 1e tranche ‘blijkbaar pech’ had gehad doordat uw 
voorstel op een 2e plaats (8e positie) onder de honoreringsstreep terecht was gekomen. 
U vroeg zich echter af hoe uw voorstel vervolgens, bij de beoordeling in het kader van de 
DOR 2e tranche ‘pas op een 11e plaats’ terecht kon komen.
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Uw aanvraag is van de 8e naar een 11e positie gezakt bij de beoordeling in het kader 
van de 2e tranche vanwege het grotere aantal A-voorstellen binnen deze tranche. Indien 
het aantal honoreringen in de 2e tranche procentueel gelijk getrokken zou worden met 
het percentage gehonoreerde A-voorstellen in de 1e tranche (dus van 41% naar 50%), 
dan zouden er in de 2e tranche in plaats van zeven (7) negen (9) voorstellen zijn 
gehonoreerd en zou uw voorstel ook in het kader van de 2e tranche op de 2e plaats onder 
de streep zijn uitgekomen. Een beter bewijs voor het feit dat sprake is van een stabiele 
positie van uw voorstel binnen de subsidiabele groep van beíde tranches is er niet.

Uit het feit dat twee van elkaar onafhankelijke commissies (waarbij de samen-
stelling van beide commissies grotendeels anders is) tot een nagenoeg gelijkluidende 
positie van uw voorstel komen binnen de subsidiabele groep, concludeert het Algemeen 
Bestuur dat geen sprake is van ‘pech’/toeval, maar van een A-oordeel dat het in het 
kader van de prioritering net niet haalt. Volgens het Algemeen Bestuur is het bestreden 
besluit op dit punt helder geformuleerd en heeft deze grond, gezien de referentenkritiek 
voor zover uw weerwoord daarop niet toereikte, de afwijzing van uw voorstel ten gevolge 
gehad. Het Algemeen Bestuur acht de motivering van dat besluit dan ook afdoende. 
Hierbij heeft het Algemeen Bestuur betrokken dat het wettelijk vereiste van een begrij-
pelijke motivering van een besluit tot afwijzing van een subsidie voor wetenschappelijk 
onderzoek niet zo ver gaat dat deze motivering in dient te gaan op een in het kader van 
de beoordeling van dat onderzoek gevoerd wetenschappelijk debat.

Voor wat betreft de inzichtelijkheid van de procedure voegt het Algemeen Bestuur 
hieraan toe dat onderscheiden dient te worden tussen de transparantie van de besluit-
vorming en de transparantie van de totstandkoming van het eindoordeel (in het kader 
van de prioritering). Uw bezwaar over het gebrek aan transparantie betreft de tot-
standkoming van dit eindoordeel. Alvorens bedoeld eindoordeel door middel van een 
geheime stemming tot stand kwam, zijn álle argumenten betreffende uw voorstel in 
de commissievergadering in discussie geweest. Volgens het Algemeen Bestuur leidt een 
geheime stemming na die discussie juist tot een zo zuiver mogelijk eindoordeel, omdat 
zo’ n stemming de beste garantie biedt dat elk commissielid tot een van de overige 
leden onafhankelijk, afgewogen oordeel komt314. Uit de stukken blijkt niet dat u feiten 
of omstandigheden heeft aangevoerd die aanleiding geven voor de conclusie dat niet 
gesproken kan worden van een transparante procedure. Ook overigens ziet het Algemeen 
Bestuur hiervoor geen aanleiding. Wél blijkt uit de stukken dat u vond dat een geheime 
stemming over het eindoordeel tevoren bekend gemaakt had moeten worden aan de 
aanvragers. Met betrekking hiertoe wijst het Algemeen Bestuur erop dat NWO volgens 
de jurisprudentie van de Raad van State, voorzover de tevoren gegeven spelregels zich 
daartegen niet verzetten (quod non in casu), beleidsvrijheid heeft bij de wijze waarop 

314 Zie Hofstee 1999, hfdst. 5.
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zij (nadere) invulling geeft aan de beoordelingswijze in de onderscheiden subsidieron-
des (RvSt, Afdeling bestuursrecht, uitspraak d.d.19 mei 2004, ref. 200305743/1).’

Hofstee wijst erop dat, wanneer verschillende (competente) beoordelaars, zoals 
gezegd bij voorkeur onafhankelijk van elkaar, tot hetzelfde oordeel komen, de 
kans stijgt dat zij het bij het rechte eind hebben. Dat betekent dat de mate van 
spreiding van het oordeel mede relevant is voor het gezag van de uitkomst. Het 
verdient daarom aanbeveling de mate van spreiding van het oordeel bij de uit-
komst van de (anonieme) stemming in het verslag van de beoordelingscommissie 
te vermelden. Om te kapitaliseren op het gemeenschappelijke kan men eventueel 
ook van te voren afspreken dat oordelen van afwijkende beoordelaars minder sterk 
worden meegewogen dan van beoordelaars die het gemeenschappelijk oordeel 
goed kunnen voorspellen.

De honoreringskansen aan het einde van fase 4
Het zal duidelijk zijn dat de honoreringskansen aan het eind van fase 4 enigszins 
toenemen, nu het aantal gegronde zaken is afgenomen van 72 tot 68 zaken. Dat is 
echter niet het enige gegeven dat van invloed is op de kans op honorering aan het 
einde van fase 4. Het Algemeen Bestuur/ZonMW-bestuur is voor de inhoud van 
de zaak afhankelijk van de gebieden. Daarom wordt in het besluit op bezwaar/
beroep, bij een gegrondverklaring, in circa tweederde van de gevallen teruggekop-
peld naar de NWO/ZonMW-gebieden. Dat betekent dat de bezwaarde nog steeds 
niet weet of de gegrond verklaring van zijn bezwaar-/beroepschrift tot alsnog 
honorering zal leiden. Wanneer met het besluit op het bezwaar-/beroepschrift de 
gegronde zaak in fase 4 definitief wordt afgehandeld, is dat omdat bij dat besluit 
– ongeacht of het bestreden besluit al dan niet wordt vernietigd – de gevolgen van 
dit besluit in stand blijven. Tabel 8.9 laat zien hoe de afhandeling van bezwaar-/
beroepzaken in fase 4 verloopt over de jaren heen. Voor de zestien gegrond ver-
klaarde zaken zonder honorering en de 177 ongegrond verklaarde zaken staat na 
afhandeling in fase 4 nog de mogelijkheid open van beroep op de rechter. Van 
die zestien in fase 4 gegrond verklaarde zaken zonder honorering is er echter 
geen één aan de rechter voorgelegd. Van de ongegrond verklaarde zaken is in 
zestien gevallen de rechter ingeschakeld. Vanwege intrekking van één zaak, zijn 
uiteindelijk vijftien zaken daadwerkelijk aan de rechter voorgelegd. Hierop wordt 
in de volgende paragrafen (9.9 en 9.10) terug gekomen. Aan het einde van fase 4 
zijn daarmee de kansen op alsnog honorering voor de terugverwezen zaken toe-
genomen met 13.4%-punten van 34.7% tot (25/52=)48.1%. Dat betekent – althans 
theoretisch, want gezien de informatie verstrekt in Tabel 8.6 weten we dat de 
kansen op alsnog honorering ongelijkmatig verdeeld zijn – een toename van die 
kans met (13.4/34.7=)38.6%.
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tabel 9.9 uitslag besluit op bezwaar/beroep betreffende gegronde zaken van categorie II voor fase 

4 (2e en 3e kolom) en fase 5 (4e en 5e kolom)

Jaar Gegronde zaken van categorie ii

afgehandeld in fase 4 met uitkomst (n) terugverwezen en afgehandeld in fase 5 (n)

afgewezen subsidie afgewezen subsidie

1999 1 0 4 2

2000 2 0 1 3

2001  1 0 2 2

2002  4 0 6 4

2003 1 0 5 2

2004 2 0 3 2

2005 2 0 4 7

subtotaal 12 25 22

2006 3 0 4 1

totaal 16 0 29 23

9.9 Fase 5: de honoreringskansen bij bekendmaking van het nieuwe besluit in 
eerste instantie

In het vorige hoofdstuk is melding gemaakt van het feit dat circa tweederde van de 
gegronde zaken wordt teruggekoppeld naar de gebieden voor het nemen van een 
nieuw besluit. De gebieden nemen deze besluiten in geval van een beroepszaak 
op grond van hun eigen wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van subsidies. 
In bezwaarzaken kán het Algemeen Bestuur de zaak voor verdere afhandeling 
terugverwijzen aan het betrokken gebied, maar kan ook zelf een nieuw besluit 
nemen na de benodigde informatie ontvangen te hebben. Het Algemeen Bestuur 
kiest doorgaans voor de eerste mogelijkheid als de meest correcte315 alsook meest 
praktische en daarmee snelste weg. In principiële en/of gecompliceerde kwesties 
doet het Algemeen Bestuur de zaak echter zelf af. In het nieuwe primaire besluit 
respectievelijk het herroepingsbesluit staat vermeld of de bezwaarde al dan niet 
alsnog subsidie ontvangt.

Tabel 9.8 laat zien dat van de 52 terugverwezen zaken in 23 gevallen alsnog 
een subsidie is verleend. In 9.7 zijn gegevens aangereikt waaruit kan worden 
opgemaakt dat niet alle 52 zaken een gelijke kans maakten op honorering. Afge-
zien daarvan blijkt achteraf – in fase 5 – dat de kans op alsnog honorering na 
terugverwijzing iets kleiner is geweest (44.2% in plaats van 48.1%) dan in fase 
4 werd berekend. Het feit dat 23 subsidies zijn toegekend, betekent dat 2 van de 
25 subsidies die beschikbaar waren voor de 247 zaken van categorie II nog niet 

315 Zie artikel 9, lid 2, van de NWO-instellingswet.
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vergeven zijn. Deze 2 subsidies zijn toegekend aan 2 bezwaarden die hun zaak 
aan de rechter hebben voorgelegd. Van die 247 zaken waren er 177 ongegrond, 
terwijl in 45 gegronde zaken geen subsidie is toegewezen. De bezwaarden van 
deze (177+45=)222 zaken hadden de mogelijkheid om hun zaak aan de rechter 
voor te leggen. Daarmee is de theoretische kans op alsnog honorering na afloop 
van de bezwaar-/beroepsprocedure (2/222) uiterst klein (0.009%). Zoals in de 
slotalinea van paragraaf 9.8 is vermeld, hebben vijftien bezwaarden na een onge-
grond verklaring in fase 4 hun zaak aan de rechter voorgelegd. Van de 29 gegrond 
verklaarde zaken die na terugkoppeling toch niet voor honorering in aanmerking 
kwamen, zijn er nog eens twee aan de rechter voorgelegd316. Dat brengt het aantal 
aan de rechter voorgelegde zaken op 17, hetgeen empirisch een kans op alsnog 
honorering van (2/17=)11.8% betekent. Over die werkelijke kans valt weinig te 
zeggen, omdat het om een klein aantal gaat, en de 2 honoreringen na een rech-
terlijke uitspraak dateren uit het begin van de onderzoeksperiode, terwijl 6 zaken 
nog ‘sub iudice’ zijn. In 9.10 wordt op de 11 rechtszaken inhoudelijk ingegaan, 
waarvan de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Tenslotte bewijst het feit 
dat in 17 van de 411 bezwaar-/beroepszaken (4.1%) de zaak aan de rechter is voor-
gelegd, dat de bestuurlijke voorprocedure haar zeeffunctie waar maakt317.

9.10 Fase 6: inschakeling van de rechter

In subparagraaf 9.10.1 wordt Tabel 9.10 besproken met een overzicht van de 
zaken waarin beroep op de rechter is ingesteld. Voor zover kon worden nagegaan, 
is geen enkele zaak uit Tabel 9.10 gepubliceerd in een juridisch tijdschrift. In 
subparagraaf 9.10.2 wordt vervolgens inhoudelijk op deze zaken ingegaan.

316 De zaken 2005/04 en 2006/016.
317 Helder, geeft in ‘Bezwaar in de Awb: door ervaring wijzer?’, Regelmaat 1997/1, p. 23, als de ‘slecht-

ste score’ voor zeefwerking op: 15%.
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tabel 9.10 Overzicht van zaken waarvan beroep op de rechter is ingesteld

no dossier AB/
ZonMWbestuur

rechtbank ABRvS bezwaar betreffende

Afgehandelde zaken

1 1999/013 03.1999 0 09.20001 0 - - niet-ontvankelijkheid

2 1999/019 07.1996 0 04.19992 0 - - niet-ontvankelijkheid

3 1999/018 06.1999 0 11.20003 1 - - Onzorgvuldigheid

4 2000/015 

2 aanvragen

07.2000 0 09.20014 1 

0

- - nieuwe feiten (schending 

wederhoor beginsel)

5 2002/020 10.2002 0 07.2003 0 05.20045 0 Onzorgvuldigheid

6 2003/017 07.2003 0 10.2004 0 06.20056 0 niet-ontvankelijkheid

7 2003/038 11.2003 1/0 08.20057 0 - - Onzorgvuldigheid

8 2004/012 04.2004 0 04.2005 0 03.20068 0 Onzorgvuldigheid

9 2004/019 06.2004 0 03.20059 0 - - Onzorgvuldigheid

10 2004/062 12.2004 0 03.200610 0 - - Onzorgvuldigheid

11 2004/053 01.2005 0 04.2006  1* 02.200711 0 schending wederhoor 

beg. 

lopende zaken

12 2005/004 05.2005

 [06.2005]

11.2005

1

0 

1

10.200712 2 - Onzorgvuldigheid

13 2005/063 03.2006

05.2006

1

0

ingetrokken onzorgvuldigheid+ termijn 

nodig voor nieuw besluit

14 2006/003 04.2006 0 12.200713 0 - ondeugdelijke motivering

15 2006/004 04.2006 0 12.200714 0 - ondeugdelijke motivering

16 2006/016 10.2006 

[11.2006]

04.2008

1

0

p.m.

01.200815 1 - Onzorgvuldigheid

17 2006/033 11.2006 0 01.200816 0 p.m. Onzorgvuldigheid

18 2006/049 02.2007 0 12.200717 0 - Onzorgvuldigheid

* gegrond verklaring bezwaren met instandhouding van de gevolgen van het genomen besluit

1 RB. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, reg.nr. AWB99/5534 BELEI.
2 RB. Arnhem 6 april 1999, reg.nr. 96/3346.
3 RB. Utrecht 8 november 2000, reg.nr. SBR1999/1567.  
4 RB. Rotterdam 11 september 2001, reg.nr. 00/1737-SIMO en 00/2043-SIMO.
5 ABRvS 19 mei 2004, nr. 200305743/1.
6 ABRvS 15 juni 2005, nr. 200409980/1.
7 RB. Utrecht 22 augustus 2005, reg.nr. SBR03/3130.
8 ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394/1.
9 RB. Rotterdam 21 maart 2005, reg.nr. BELEI 04/2383-BRO.
10 RB. ’s-Hertogenbosch 9 maart 2006, reg.nr. AWB 05/392.
11 ABRvS 7 februari 2007, nr. 200604576/1, m.nt. N. Verhey.
12 Rb. Amsterdam 2 oktober 2007, reg.nr. AWB 05/5939 BESLU.
13 Rb. ’s-Hertogenbosch 10 december 2007, reg.nr. AWB 06/3196.
14 Rb. ’s-Hertogenbosch 10 december 2007, reg.nr. AWB 06/3197.
15 Rb. Arnhem 21 januari 2008, reg.nr. AWB 06/6352, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S., en AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A. Michiels, welke zaak is 

terugverwezen naar NWO om een nieuw besluit in administratief beroep te nemen. Deze zaak loopt dus nog.
16 Rb. Den Haag 21 januari 2008, reg.nr. AWB 07/168 BESLU, van welke uitspraak belanghebbende in beroep is gegaan bij de ABRvS. 

Deze zaak loop dus nog.
17 Rb. Den Haag 17 december 2007, reg.nr. AWB 07/1858 BESLU.
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9.10.1 Algemeen

In Tabel 9.10 staan de zaken vermeld waarin bezwaarden beroep bij de rechter 
hebben ingesteld tegen het besluit op hun bezwaar-/beroepschrift genomen. Deze 
Tabel vraagt allereerst om enige uitleg. In de 4e, 6e en 8e kolom staat met een 0 of 
1 aangegeven of sprake is geweest van een ongegrond verklaring (0 = negatieve 
uitspraak voor de eisende belanghebbende) dan wel een gegrond verklaring (1 = 
positieve uitspraak voor de eisende belanghebbende) besluit in bezwaar/admini-
stratief beroep respectievelijk door de rechtbank en – waar van toepassing – de 
Afdeling Bestuursrechtspraak genomen. Achter no 7 staat in de 4e kolom ‘1/0’, 
omdat hier sprake is van een contrair besluit. Dat wil zeggen dat het Algemeen 
Bestuur, ondanks het advies van de Commissie B&B ‘gegrond bezwaar’, tot een 
negatief besluit kwam (ongegrond met instandlating van het bestreden besluit in 
eerste instantie). Achter no 12 staat, in de 6e kolom in plaats van een ‘0’ of ‘1’ een 
‘2’. Daarmee wordt aangegeven dat deze zaak door de rechter niet ontvankelijk is 
verklaard. In de 2e, 3e en 5e kolom staan de maand en het jaartal vermeld waarin 
het Algemeen Bestuur/ZonMw-bestuur respectievelijk de rechtbank en de ABRvS 
zijn besluit nam. Daarbij valt op dat bij de beslissing op bezwaar/administratief 
beroep gemiddeld 1 á 1,5 jaar dient te worden opgeteld alvorens de uitspraak van 
de rechtbank een feit is. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak kan 
vervolgens – waar toepasselijk – weer een klein jaar later verwacht worden. Achter 
no 4 staan twee aanvragen van dezelfde aanvrager en uit dezelfde subsidieronde 
op één dossiernummer. De rechtbank verklaarde de zaak ten aanzien van de éne 
aanvraag ongegrond, en ten aanzien van de andere aanvraag gegrond (met name 
omdat de beoordelingscommissie onvoldoende blijk had gegeven van een eigen-
standig oordeel met betrekking tot de in deze zaak bestaande discrepantie tussen 
de referentenrapporten).

Er is nog een punt in deze Tabel dat om enige uitleg vraagt. Bij de no’s 12, 
13 en 16 gaat het om zaken waarin het Algemeen Bestuur van NWO de bezwa-
ren (deels) gegrond verklaard heeft en de zaak vervolgens heeft terugverwezen 
naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie nam. In de zaak no 
12 diende het bestuursorgaan waarnaar was terugverwezen een nieuw besluit 
in eerste instantie te nemen en in zaak no 16 de herroeping van het bestreden 
besluit door het Algemeen Bestuur aanvullend te onderbouwen. De data waarbij 
dit gebeurd is, zijn tussen vierkante haken geplaatst, omdat deze data relevant zijn 
voor het verdere verloop van de zaak, ook al gaat het hier niet om van het Alge-
meen Bestuur afkomstige besluiten. In zaak no 12 ging de aanvrager opnieuw in 
administratief beroep. Ook de tweede keer kwam het Algemeen Bestuur hier tot 
een (gedeeltelijke) gegrond verklaring. Het Algemeen Bestuur gaf deze keer de 
opdracht mee aan het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie had geno-
men om de zaak opnieuw te laten beoordelen en beslissen door een onafhankelijk 
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college van arbiters. De bezwaarde gaf er echter de voorkeur aan om zijn zaak 
aan de rechter voor te leggen. In zaak no 16 ging de aanvrager gelijk door naar de 
rechter. Inmiddels heeft de rechter uitspraak in deze zaak gedaan. De Rechtbank 
Arnhem heeft de zaak terugverwezen naar NWO. Alhoewel een definitieve uit-
spraak in deze zaak nog niet voorhanden is, heeft de uitspraak van de Rechtbank 
Arnhem nogal wat stof doen opwaaien. Voor zover mij bekend heeft de redactie 
van het Nederlands Juristenblad in haar nummer van 8 februari 2006 aan deze 
zaak aandacht besteed, en verder Michiels en Schlössels in een noot onder de uit-
spraak gepubliceerd in respectievelijk AB 2008, 46, en JB 2008, 51. Deze reacties 
naar aanleiding van de overwegingen van de Rechtbank Arnhem zal ik bespreken 
aan het eind van de volgende paragraaf. In de bezwaarzaak no 13 vernietigde het 
Algemeen Bestuur in maart 2006 het bestreden besluit onder terugverwijzing 
naar het betrokken vakgebied om het door het Algemeen Bestuur nieuw te nemen 
besluit voor te bereiden. In mei 2006 besloot het Algemeen Bestuur de aanvraag 
opnieuw af te wijzen met verbetering van de (afwijzings)gronden. Hierna trok 
de bezwaarde zijn zaak in. In subparagraaf 9.7.14b is reeds geconcludeerd dat 
het Algemeen Bestuur in geval van vernietiging van een bestreden besluit in 
(administratief) beroep tegelijkertijd zelf opnieuw in de zaak dient te voorzien. In 
de volgende subparagraaf zal hierop worden teruggekomen.

Tenslotte laat Tabel 9.9 zien dat het aantal beroepen op de rechter enigzins 
toeneemt.

9.10.2 De overwegingen van de rechter

In deze subparagraaf bespreek ik eerst de overwegingen van de rechter met 
betrekking tot de in Tabel 9.10 vermelde zaken. Hierbij duid ik de zaken aan met 
het nummer dat deze zaken in de eerste kolom van deze tabel hebben verkregen. 
Vervolgens ga ik kort in op de reacties, die deze zaken – voor zover mij bekend – 
tot nog toe hebben uitgelokt.

– Ontvankelijkheid
De zaken met de nummers 1 (totale doorlooptijd: 1996- 2000), 2 (totale doorloop-
tijd: 1996-1999) en 6 (totale doorlooptijd: 2003-2005) uit Tabel 9.10 gaan over 
de ontvankelijkheid van het ingediende bezwaar/beroep-schrift in fase 2 van het 
Awb-driefasenmodel.

In zaak no 1 richt een onderzoeker zich tot een gebiedsbestuur met het verzoek 
een onderzoeksvoorstel van hem te subsidiëren. In een informatieve brief wordt 
dit verzoek negatief beantwoord onder verwijzing naar artikel 2.1 van de Regeling 
subsidieverlening NWO. Hierin staat dat een onderzoeker verbonden moet zijn 
aan een universiteit of andere door NWO erkende instelling om in aanmerking 
te (kunnen) komen voor subsidie. Verzoeker gaat hiervan in bezwaar. De Com-
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missie B&B stelt dan vast dat de kern van het beroep is dat NWO het verzoek 
van bezwaarde niet in behandeling heeft genomen, nu deze niet verbonden was 
aan een universiteit of andere door NWO erkende instelling. De Commissie wijst 
er in dit verband op dat het recht van petitie dat in artikel 5 van de Grondwet is 
neergelegd en waarop bezwaarde zich eveneens had beroepen, niet impliceert 
dat op een verzoekschrift positief moet worden besloten. De Rechtbank houdt 
het erop dat het verzoek is afgewezen door NWO op een inhoudelijke – zij het for-
mele – grond. Volgens de Rechtbank heeft de Regeling subsidieverlening NWO 
het karakter van een algemeen verbindend voorschrift. De Rechtbank overweegt 
dan dat op grond van artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb, tegen algemeen 
verbindende voorschriften geen beroep open staat, en dat dergelijke voorschriften 
dientengevolge evenmin in het kader van een procedure mt betrekking tot de 
afwijzing van een subsidie-aanvraag op hun redelijkheid kunnen worden beoor-
deeld318. Voor wat betreft het in artikel 5 van de Grondwet neergelegde petitierecht 
overweegt de Rechtbank dat uit dit recht niet voortvloeit dat het bevoegd gezag 
geen voorwaarden zou mogen stellen met betrekking tot het al dan niet honore-
ren van subsidieaanvragen.

In de zaak no 2 heeft NWO zowel in eerste instantie als in beroep de aanvraag 
niet ontvankelijk verklaard omdat de aanvrager de in de brochure vermelde leef-
tijdsgrens voor indiening had overschreden. Deze leeftijdsgrens was een rand-
voorwaarde voor indiening op grond van rendementsoverwegingen. De rechter 
vond een rendementsargument toelaatbaar. Echter, sedert het eind van de vorige 
eeuw is het stellen van leeftijdsgrenzen minder acceptabel geworden. NWO stelt 
dit soort leeftijdsgrenzen dan ook niet meer.

Zaak no 6 betreft een ZonMw-zaak. Hier gaat het om de vraag wie belangheb-
bende is in de zin van artikel 1:2 AwB, de onderzoeker of het onderzoeksinsti-
tuut. De ABRvS heeft bepaald dat, nu bij ZonMw enkel rechtspersonen kunnen 
indienen en de subsidie ontvangen, ook enkel die rechtspersonen in bezwaar 
en beroep kunnen gaan. Bij de meeste NWO-programma’s geldt dat de (indi-
viduele) onderzoeker de subsidieaanvraag indient en de subsidie ontvangt. In 
Hoofdstuk 2319 heb ik betoogd dat in dit laatste geval ook de universiteit waaraan 
de onderzoeker verbonden is, belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste 
en tweede lid, Awb.

– De beleidsruimte van NWO
In de zaak no 5 uit Tabel 9.10 overweegt de ABRvS: ‘De vermelde artikelen 2.6 
en 2.7 van de Subsidieregeling NWO normeren de wijze waarop de betrokken sub-

318 Aldus ook Konijnenbelt & Van Male 2006, p. 230.
319 Zie Hoofdstuk 2, onder 2.6.3.
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sidieaanvragen beoordeeld moeten worden. Het Algemeen Bestuur heeft bij de wijze 
waarop het aan die beoordelingswijze invulling geeft in de onderscheiden subsidieron-
des beleidsvrijheid. Dat betekent dat de rechter die invulling slechts terughoudend kan 
toetsen…’, waarna ongegrond verklaring van het beroep volgt320. In zaak no 8 luidt 
de gelijksoortige overweging: ‘Voorop moet worden gesteld dat het Algemeen Bestuur 
bij het toekennen van subsidies beleidsvrijheid toekomt, zodat de rechtbank terecht heeft 
overwogen dat de rechtbank het (bestreden) besluit slechts terughoudend kan toetsen. 
Slechts indien geoordeeld moet worden dat het Algemeen Bestuur niet in redelijkheid 
tot voormeld besluit heeft kunnen komen dan wel dat het besluit is genomen in strijd 
met de wet of in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, is plaats voor vernietiging van 
het besluit’.

In zaak no 18 overweegt de Rechtbank ’s-Gravenhage dat ‘het NWO vrij staat om 
als werkwijze te hanteren dat niet nader met referenten in contact wordt getreden, en 
dat dit slechts anders zou kunnen zijn als een referentenrapport duidelijke gebreken 
vertoont.’ Hiervan was echter in casu geen sprake, aldus de rechtbank.

– De hantering van vaste gedragslijnen
In zaak no 8 vormt staand NWO-beleid dat niet bij besluit is vastgesteld, één van de 
geschilpunten. Het betreft de vaste gedragslijn van een gebiedsbestuur om enige 
referenten aan te schrijven uit de vorige subsidieronde waarbinnen bezwaarde 
de desbetreffende aanvraag eveneens had ingediend, met het doel inzicht te 
verkrijgen in de mate waarin het voorstel was verbeterd. Tussen partijen staat 
vast dat de twee opnieuw aangeschreven referenten enerzijds de enige referenten 
uit de vorige ronde zijn met een positief advies, maar anderszijds ook te weinig 
kritisch zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie. De bezwaarde stelt dan 
dat het gebiedsbestuur die gedragslijn, waarvan hij bovendien niet op de hoogte 
was gesteld, daarom niet had mogen toepassen. De Afdeling Bestuursrechtspraak 
oordeelt echter: ‘gelet op de achtergrond van de gehanteerde vaste gedragslijn, heeft 
het gebiedsbestuur de omstandigheid dat de twee positieve referenten te weinig kritisch 
werden beoordeeld terecht niet aangemerkt als een omstandigheid die niet geacht kan 
worden bij de vaststelling van de vaste gedragslijn te zijn betrokken en die tot afwijking 
daarvan zou kunnen nopen. … Dat bezwaarde stelt van deze gedragslijn niet op de 
hoogte te zijn geweest, leidt niet tot een ander oordeel. Nu de vaste gedragslijn niet bij 
besluit is vastgesteld, zodat geen sprake is van beleidsregels in de zin van artikel 1:3, 
vierde lid, van de Awb, behoefde deze niet te worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 3:42 van die wet.’

320 Zie voor bespreking van deze zaak ook onder 9.7.4, derde alinea.
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– De bevoegdheid van een beoordelingscommissie om van het referentenoordeel af te 
wijken
In dezelfde zaak no 8 zijn voorts vijf referentenrapporten voorhanden met het 
oordeel ‘excellent’. Het eindoordeel van de beoordelingscommissie luidt ‘very 
good’. Bezwaarde vond de discrepantie tussen beide oordelen niet te rechtvaar-
digen. De Afdeling oordeelt dan dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat 
de beoordelingscommissie, gezien de wijze waarop de beoordelingsprocedure in 
elkaar zit, niet gebonden is aan de referentenrapporten.

– De omvang van de rechtsbescherming in bezwaar/beroep
Vaak wordt – zowel door bezwaarden als NWO-medewerkers – verondersteld dat 
in bezwaar/ beroep (dus in het kader van de bestuurlijke voorprocedure) met 
dezelfde terughoudendheid getoetst dient te worden respectievelijk wordt als door 
de rechter. Echter, gezien de trechterfunctie van het administratieve beroep is het 
niet onlogisch dat de toetsing in bezwaar/beroep ruimer is dan de rechterlijke 
toetsing321. Zo vat de Commissie B&B haar taak ook op322. Een bezwaarde kan alle 
feiten en omstandigheden van zijn zaak inbrengen en de Commissie zal, voor 
zover zij daartoe aanleiding ziet, de juistheid van die feiten en omstandigheden 
toetsen, alsmede de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van het in eerste instantie 
genomen besluit. De volgende overwegingen van de rechtbank in respectievelijk 
de zaken no 9 en no 3 uit Tabel 9.10 sluiten hierbij aan: ‘Evenmin is de rechtbank 
gebleken dat in bezwaar geen sprake is geweest van een volledige heroverweging als 
bedoeld in artikel 7:11323 van de Awb’, en ‘Echter, verweerder is blijkens het verslag 
van de hoorzitting van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften niet ingegaan op 
de inhoudelijke bezwaren die eiser had ten aanzien van de nieuw aangevoerde argu-
menten van meergenoemd gebiedsbestuur, hetgeen mede werd veroorzaakt door het 
ontbreken van inhoudelijke kennis bij (de vertegenwoordigster van) dat gebiedsbestuur’. 
Hierna werd de laatste zaak gegrond verklaard door de rechter.

Een ander aspect van de rechtsbescherming in bezwaar/beroep is dat een ver-
vangend, andersluidend besluit in bezwaar/beroep in principe direct beroepbaar 
is bij de rechter324. De binnen NWO gebezigde praktijk om in geval van vernie-
tiging van een bestreden besluit in (administratief) beroep de zaak terug te ver-
wijzen naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen, 
getuigt dan ook niet van een juiste wetstoepassing. De rechtbank Arnhem over-

321 Zie ook Koenraad & Sanders & Sanders 2006, p. 11-18.
322 Zie onder 9.7.4, 2e alinea, en onder 8.7.10, 1e alinea.
323 Artikel 7:11, lid 1, Awb: ‘Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een overwe-

ging van het bestreden besluit plaats’.
324 Zie onder de subparagrafen 3.4.2 en 9.7.14b.
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weegt dienaangaande in haar uitspraak van 21 januari 2008325 betreffende zaak 
16: ‘Verder is van belang dat op grond van art. 7:25 van de Awb het beroepsorgaan, 
indien dat het beroep ontvankelijk en gegrond acht, het bestreden besluit vernietigt 
en voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit neemt. Verweerder heeft 
weliswaar de bezwaren tegen het besluit van het gebiedsbestuur gegrond geacht, maar 
heeft niet zelf een nieuw besluit genomen, en heeft het aan het gebiedsbestuur gelaten 
om een aanvullende motivering aan de primaire beslissing te verbinden. Een dergelijke 
terugverwijzing is echter op grond van artikel 7:25 van de Awb in het kader van admi-
nistratief beroep niet mogelijk.’

– Schending van regelgeving
De rechterlijke uitspraak in zaak no 11 uit Tabel 9.10 is moeilijk te plaatsen326. Ik 
houd het erop dat de rechter in deze zaak ten onrechte oordeelde dat NWO haar 
eigen regelgeving heeft geschonden327.

In zaak 17 was één van de commissieleden verhinderd tijdens de hoorzitting 
aanwezig te zijn. Dit commissielid had tevoren het dossier ontvangen, en zijn 
mening aan de twee horende commissieleden tijdig voor de hoorzitting bekend 
gemaakt. Na de zitting was het verslag met het concept-advies ook aan dit com-
missielid toegezonden met de vraag of dit commissielid nog opmerkingen had 
naar aanleiding van de toegezonden stukken, maar hierop behoefde het commis-
sielid niet te reageren, indien hij geen commentaar had. Vervolgens reageerde hij 
niet meer. Eiser meende dat deze procedure niet door de beugel kon. De rechter 
oordeelde vervolgens dat het horen van eiser inderdaad niet in overeenstemming 
met artikel 7:13, derde lid, van de Awb had plaatsgevonden, nu uit de gedingstuk-
ken niet bleek dat de commissie het horen had opgedragen aan de voorzitter, 
terwijl de omstandigheid dat één van de drie commissieleden niet had deelgeno-
men aan de beraadslaging in strijd was met artikel 7:13, zesde lid, van de Awb. 
De rechtbank was evenwel van oordeel dat het besluit desondanks met toepas-
sing van artikel 6:22 Awb in stand kon blijven, nu eiser niet in zijn belangen was 
geschaad. 
In zaak 16 stelde de rechter, naast schending van artikel 7:25 van de Awb (zie 
vorige alinea), ook schending vast van artikel 7:18, tweede lid, van de Awb vast. 
Het betrof namelijk een zaak waarbij eisers voorstel subsidiabel was beoordeeld, 
maar was afgewezen in het kader van de prioritering van de met elkaar concur-
rerende voorstellen, anders gezegd: in het kader van het vergelijkend oordeel. De 
rechter overwoog ter zake: ‘Om de rechtmatigheid van die prioritering te kunnen 

325 Zie Tabel 9.9, no 12.
326 Zie voor bespreking van deze zaak onder 8.7.4b, vraagpunt 2.
327 Zie onder 9.7.4b, vraagpunt 2.
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beoordelen, is op zijn minst enig inzicht nodig in de andere subsidieaanvragen en in de 
daarover gegeven oordelen’. In dit verband verwees de rechter naar de parlementaire 
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 7:4 van de Awb (dat overeenstemt 
met artikel 7:18), overwegende dat ‘in de memorie van toelichting is opgemerkt dat 
zoveel mogelijk vermeden moet worden dat het bestuursorgaan zijn beslissing doet steu-
nen op informatie welke de betrokken belanghebbenden niet kunnen kennen’. 

– De motivering van het referentenoordeel
De rechtbank Rotterdam stelt tot tweemaal toe in haar uitspraak – terug te vinden 
in de zaken no 4 en 9 uit Tabel 9.10 –, dat ‘essentieel is dat het oordeel van de refe-
renten gemotiveerd wordt gegeven’328.

– De motivering van het afwijzingsbesluit
In zaak no 4 constateert de rechter: ‘Ook is niet gemotiveerd ingegaan op de reactie 
van eiser ten aanzien van de oordelen van de referenten’. De Commissie B&B neemt 
eenzelfde standpunt in met: ‘Een wederhoor procedure krijgt pas betekenis wanneer 
de partij die gelegenheid biedt tot wederhoor (verweerder) laat blijken wat zij in essentie 
van deze wederhoor vindt.329’ Daarbij maakt de Commissie B&B wel de kanttekening 
dat een afwijzingsbesluit geen wetenschappelijk discussiestuk beoogt te zijn.

In zaak no 16 stelt de rechter vast dat het bestreden besluit (afwijzing van een sub-
sidiabele subsidieaanvraag) niet gebaseerd is op de kwaliteit van het onderzoeks-
voorstel van eisers, maar uitsluitend gegrond op een prioritering ten opzichte van 
andere subsidiabele voorstellen. De rechter overweegt dan: ‘Om de rechtmatigheid 
van die prioritering te kunnen beoordelen, is op zijn minst enig inzicht nodig in de 
andere subsidieaanvragen en in de daarover gegeven oordelen.’, en ‘Voorts is de recht-
bank ter zitting gebleken dat ook de Commissie beroep- en bezwaarschriften NWO en 
verweerder zelf niet de beschikking hebben gehad over de stukken die betrekking hebben 
op de andere ingediende onderzoeksvoorstellen. Die stukken berusten uitsluitend bij het 
gebiedsbestuur. Dit betekent dat niet alleen eisers maar ook de Commissie en verweer-
der zelf zich in de administratief-beroepsprocedure niet van de juistheid van de voor de 
besluitvorming van essentieeel belang zijnde feiten hebben kunnen vergewissen.’ Op 
grond hiervan concludeert de rechtbank dat het bestreden besluit in (administra-
tief) beroep onzorgvuldig is voorbereid. 

De reacties die de rechterlijke uitspraken betreffende NWO-subsidiezaken hebben uit-
gelokt

328 Zie voor bespreking van deze kwestie onder 9.7.2, 1e alinea.
329 Zie onder 9.7.6, onder b1, toelichting ad 3 (zaken 2003/031 en 046).
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De noot van Verhey onder zaak no 11 is al uitgebreid aan de orde gekomen in sub-
paragraaf 9.7.4b, onder vraagpunt 2. Verder zijn mij slechts drie reacties bekend 
die alle betrekking hebben op zaak no 16, te weten: 
– een artikel van de redactie van het Nederlands Juristenblad (NJB) met als kop 

‘Procedure NWO moet inzichtelijker’, geplaatst in de NJB-editie van 8 fe-bru-
ari 2008, nr. 6, p. 366-367;

– een noot van F.C.M.A Michiels, geplaatst onder de uitspraak, zoals verschenen 
in AB 2008, 46, en

– een noot van R.J.N. Schlössels, geplaatst onder de uitspraak, zoals verschenen 
in JB 2008, 51.

Dat de gang van zaken betreffende de NWO-subsidieprocedure, waarover de 
Rechtbank Arnhem uitspraak heeft gedaan op 21 januari 2008, op meerdere 
punten strijdig is met de Awb, zal niemand durven ontkennen. Het besluit naar 
aanleiding van het (administratieve) beroepschrift is terecht vernietigd, en zal 
eerdaags opnieuw worden genomen. De redactie van het NJB heeft haar desbe-
treffende artikel als titel meegegeven ‘Procedure NWO moet inzichtelijker’, en 
daarmee lijkt zij de toon gezet te hebben voor de annotaties van Michiels en 
Schlössels. Ik meen echter – indachtig het gezegde ‘één zwaluw maakt nog geen 
lente’–, dat de conclusie die te lezen is in voornoemde titel, niet getrokken kan 
worden op grond van één juridisch onhoudbare zaak. Michiels geeft aan relatief 
eenvoudige ingrepen voor ogen te hebben ter verbetering van de inzichtelijkheid. 
Ik zou graag van hem vernemen waaraan hij hierbij denkt. Ik spreek de wens uit 
dat beide annotatoren een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de discussie(s) 
die ik met mijn slotconclusies en -beschouwingen hoop uit te lokken. Gezien 
het tijdstip waarop bovenstaande reacties mij hebben bereikt, moet ik het hierbij 
laten. 

9.11 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 9

De onderzoeksbevindingen laten zien dat de Commissie B&B – na vaststelling 
van de relevante feiten en omstandigheden – haar eindconclusies hoofdzakelijk 
bereikt door na te gaan of de toepasselijke procedureregels zijn nageleefd en de 
onderbouwing van de afwijzing gezien de voorliggende feiten en omstandigheden 
naar objectieve normen redelijk en begrijpelijk is. Waar het inhoudelijk oordeel 
van de beoordelingscommissie in het geding is, toetst de Commissie B&B slechts 
terughoudend. Als sluitstuk van haar toetsing past de Commissie de zorgvuldig-
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heidstoets toe330. Bedoelde werkwijze van de Commissie B&B brengt met zich dat 
bezwaarden een kans van circa 40% hebben op alsnog een honorering in geval de 
spelregels in het kader van de primaire besluitvorming zijn geschonden, bij voor-
keur in combinatie met een ontoereikend gemotiveerd afwijzingsbesluit. Voor het 
overige leveren bezwaar-/beroepsschriften een afgewezen aanvrager weinig op, 
althans in materiële zin.

Een element binnen het toetsingskader van de Commissie dat extra aandacht 
vraagt zijn ‘de voorliggende feiten en omstandigheden’. Onlangs is in het kader 
van de derde evaluatie van de Awb een studie, te weten ‘Feitenvaststelling in 
beroep’, uitgevoerd door de Universiteiten van Leiden en Groningen onder leiding 
van de Widdershoven en Prechal naar de wijze waarop de bestuursrechter omgaat 
met bestuursgeschillen331. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de bestuurs-
rechter zich veel te passief opstelt door af te gaan op de feiten zoals die door het 
bestuursorgaan worden gesteld. Volgens bedoeld onderzoek dient de bestuurs-
rechter de feiten en omstandigheden zelf te onderzoeken. Het huidige systeem 
van rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid wordt gezien332 als 
een fuik333. Dat wil zeggen dat het administratief bezwaar/beroep een tussenstap 
vormt tussen het besluit in eerste instantie en het beroep op de rechter. De fase 
van administratief bezwaar/beroep lijkt dan aangewezen om de feiten en omstan-
digheden helder en tussen partijen als vaststaand te verkrijgen, zodat de rechter 
hier minder aandacht aan hoeft te besteden. Het door mij uitgevoerde onderzoek 
laat echter zien dat met de feitenvaststelling door de Commissie B&B zelf334 niet 
zoveel mis is. Mijn indruk is dat een onjuiste voorstelling van feiten doorgaans 
wel boven water komt tijdens de hoorzitting. Het gaat erom dat bestuursorganen 
deze adviezen ook opvolgen waar zij geen tegenargumenten hebben. ZonMW 
liet het mijns inziens op dit punt in een enkel geval afweten. Overigens betreft 
het hier minder dan 1% van het totaal aantal bezwaar-/beroepszaken. Noch een 
expliciet geregelde bewijslastverdeling noch een extra feitenonderzoek door de 
rechter zal mijns inziens op dit punt tot verbetering leiden. Daarbij mag niet 
vergeten worden dat het om subsidiezaken gaat, dat wil zeggen zaken waarin een 
aanvrager alle essentiële informatie in zijn aanvraag dient te vermelden335, terwijl 
verdere juridisering van bezwaar/beroep een actieve deelname van de burger in 
zijn geschil met de overheid belemmert. Daarom dient mijns inziens in subsidie-

330 Zie onder 9.7.4, 2e alinea.
331 Zie Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 21-35.
332 Zie ook Damen e.a. 2006.
333 Vergelijking met een fuik verdient mijns inziens de voorkeur boven vergelijking met een zeef (zeef-

werking).
334 Zaak 2004/058 juncto 2005/06, besproken onder de eindconclusie van 9.7.3.
335 Zie onder 9.7.5b.
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zaken aan de gangbare vrije bewijsleer te worden vastgehouden. Als oplossing 
voor het gesignaleerde probleem336 – dat ook opduikt in de nasleep van rechter-
lijke uitspraken waarin bij vernietiging van een primair besluit wordt terugver-
wezen naar het betrokken bestuursorgaan en dat kán duiden op een vorm van 
machtsmisbruik – zie ik meer heil in: a. het bewijsrisico te verschuiven naar het 
bestuursorgaan indien deze door een hoorcommissie in bezwaar of beroep de 
bewijslast krijgt opgelegd; b. in geval een bestreden besluit door de rechter wordt 
vernietigd, het verplichten van het bestuursorgaan om het nieuwe besluit inclu-
sief de daarbij behorende overwegingen op een daarvoor speciaal opengestelde 
website of bijvoorbeeld overheid.nl te publiceren. Daarmee wordt in elk geval voor 
de buitenwereld transparanter hoe bestuursorganen met rechterlijke uitspraken 
omgaan.

Bezien wij de afzonderlijke bezwaartypen nogmaals dan dringen zich de vol-
gende conclusies op:
– Ad bezwaartype 1 (Conflict of Interest) met 24 bezwaren:
 Hier dient niet gefocust te worden op de integriteit van de persoon die een 

mogelijk conflict of interest heeft, maar op de subjectieve beleving van dege-
nen wier belangen door een conflict of interest op het spel staan. De Code 
Belangenverstrengeling is mijns inziens een essentiële stap in de goede rich-
ting om te bewerkstelligen dat beoordeeld wordt zonder belangenverstrenge-
ling.

– Ad bezwaartypen 4, 5, 6 en 11 met 363 bezwaren van formele aard:
 Het gaat hier om toepassing van geschreven en ongeschreven regels, waarbij 

de onderlinge rangorde in de gaten gehouden moet worden. Daarbij is het een 
vraag in hoeverre het wenselijk is beleid vast te leggen bij of krachtens alge-
meen verbindende voorschriften, zodat een beroep op de niet toepasselijkheid 
van dat beleid vanwege bijzondere omstandigheden ex artikel 8:84 Awb niet 
mogelijk is. Andere belangrijke conclusies zijn dat in het kader van de pri-
maire procedures waar referenten zijn ingeschakeld of de beoordelingscom-
missie met nieuwe feiten komt, de hoorplicht geldt, en dat de motivering van 
het referentenoordeel en het weerwoord, alsook de referentenkeuze om extra 
aandacht vragen.

 Ad bezwaartypen 2, 3, 7, 8, 10 en 12 met 251 bezwaren van inhoudelijke aard: 
De bezwaren van dit type laten zien dat behoefte bestaat aan betere referenten-
rapporten, en meer duidelijkheid over de expertise-inbreng en de referenten-
keuze inclusief het aantal in te schakelen referenten.

336 Zie onder 9.7.4a (zaken AW-I en AW-II).
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– Ad bezwaartype 9 (het interview): minstens 16 maal is bezwaar gemaakt tegen 
de interviewstructuur.

 Een groot aantal van deze punten zal in de slotbeschouwing nader aan de orde 
komen.

Tenslotte zijn er nog enkele belangwekkende algemene conclusies te trekken uit 
het onderzoek naar de concrete bezwaar-/beroepszaken.
1. De referenten- en de commissiescore(s) moeten – ter bevordering van de 

transparantie van de procedure – op elkaar aansluiten en genoeg ruimte voor 
nuancering bieden.

2. Een discussie binnen de beoordelingscommissie betreffende de prioritering 
van de aanvragen en de daarop volgende stemming van de commissieleden 
zijn twee verschillende zaken. Die discussie dient zo transparant mogelijk te 
zijn met het oog op de motivering van de te nemen subsidiebesluiten, terwijl 
de stemming omwille van de zuiverheid bij voorkeur geheim dient te zijn. 
Het Algemeen Bestuur stelt zich – in tegenstelling tot de Commissie B&B 
– met Hofstee337 mijns inziens terecht op het standpunt dat zo de beste garantie 
wordt geboden dat elk commissielid tot een van de overige leden onafhanke-
lijk, afgewogen oordeel komt met betrekking tot de vooraf gaande discussie. 
De spreiding van de uitkomst, dat wil zeggen de verdeling van de getalsmatige 
beoordelingen van die geheime stemming, is relevant voor het gezag dat aan 
die uitkomst gehecht kan worden. Daarom is het aan te bevelen dat het com-
missieverslag daarover informatie bevat. 

3. Professionele ondersteuning van bezwaarzaken waarin belangrijke processu-
ele punten aan de orde gesteld worden, lijkt geen overbodige luxe. Potentiële 
bezwaarden zouden daarop gewezen kunnen worden, alsook de universiteit 
van waaruit deze bezwaarden indienen. De kwaliteit van de bij NWO in te 
dienen aanvragen wordt door sommige faculteiten/universiteiten expliciet 
bewaakt. Daar hoort ook het sluitstuk van bezwaar/beroep bij. Bovendien heb 
ik in Hoofdstuk 2 al betoogd dat die faculteit/universteit belanghebbende is bij 
het betreffende bezwaar-/beroepschrift.

4. Voor zover het draagvlak voor de NWO-subsidiebesluitvorming afgeleid kan 
worden uit het percentage bezwaar-/beroepschriften – 1.3% afgemeten aan het 
aantal ingediende aanvragen en 2.1% afgemeten aan het aantal afgewezen aan-
vragen – is zeker sprake van een solide draagvlak. Voor zover vervolgens het 
percentage gegrond verklaringen – gemiddeld nog geen 10% van het aantal 
ingediende bezwaarschriften en circa 0.1% van het aantal ingediende aanvra-
gen – een maatstaf kan zijn voor de zorgvuldigheid waarmee NWO haar proce-

337 Zie Hofstee 1999, hfdst. 5.
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dures uitvoert, behoeft NWO niet ontevreden te zijn. Dat neemt niet weg dat ik 
NWO zou willen aanbevelen om een NWO-klachtpunt in te richten waar men 
(vooral) met suggesties terecht kan ter verbetering van de NWO-procedures.

333
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10.1 Inleiding

In hoofdstuk 8 is de kans op een bezwaar-/beroepschrift en de kans op honorering 
bezien in het licht van de bezwaar-/beroepsprocedure zoals deze is uitgevoerd 
op basis van de ingediende bezwaren. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke 
factoren daarbuiten (hierna: externe factoren) nog relevant (kunnen) zijn voor de 
kans op bezwaar-/beroepschriften en/of de kans op alsnog honorering. Factoren 
waaraan aandacht besteed zal worden, zijn gender (zie 10.2) en kennisinstelling 
(zie 10.3) van de betrokken onderzoeker, het NWO-onderzoeksgebied waarbinnen 
de aanvragen zijn ingediend (zie 10.4), en de lengte en teneur van de referenten-
rapporten uit het dossier betreffende het primair proces (10.5). Het type NWO-
programma (Open Competitie, Vernieuwingsimpuls, thematische programma’s, 
multidisciplinaire programma’s, persoonsgerichte steunvormen) waarbinnen is 
ingediend, komt verder niet aan de orde. De reden hiervoor is dat de beschikbare 
cijfers niet eenduidig zijn en bovendien overlap vertonen.

10.2 Gender

Na uitsplitsing van de gegevens uit Tabel 9.11, kon Tabel 10.1 worden samenge-
steld. Deze tabel laat zien dat het percentage ingediende aanvragen afkomstig 
van vrouwen gemiddeld over de onderzoeksperiode, onderscheiden naar jaren, 
gelijk is aan het percentage afgewezen aanvragen van vrouwen, te weten 19.9%. 
Daarnaast laat een vergelijking tussen de jaarcijfers uit de 3e en 5e kolom zien 
dat het percentage afgewezen aanvragen niet substantieel afwijkt van het percen-
tage ingediende aanvragen. Voor de conclusie dat vrouwen in het kader van de 
NWO-procedures minder kansen zouden hebben op honorering dan mannen, 
lijkt gezien deze cijfers geen aanleiding. Kijkt men vervolgens naar het aantal 
ingediende bezwaren (363 over de onderzoeksperiode), dan is 23,2% van deze 
bezwaren afkomstig van een vrouw. Het verschil tussen 19.9% en 23.2% is even-

1 Zie Bijlagen, Tabel 10.1B.
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min substantieel te noemen zodat daaruit niet de conclusie getrokken kan worden 
dat vrouwen eerder dan mannen tot indiening van een bezwaar-/beroepschrift 
zouden overgaan.

tabel 10.1 Percentage ingediende en afgewezen aanvragen afkomstig van vrouwen

Jaar

Aanvragen in eerste instantie

ingediend afgewezen

n % afk. van vrouwen n % afkomstig van vrouwen

1999 3608 15.2 2518 16.9

2000 4475 20.2 3115 20.1

2001 3764 16.5 2334 15.6

2002 4058 22.1 2346 21.1

2003 3627 21.3 2062 22.4

2004 3462 20.0 1871 19.1

2005 4621 24.1 2800 24.1

gemiddeld % 1999-2005 19.9 19.9

2006 3885 23,8 2297 23,2

10.3 De betrokken kennisinstellingen

Onderstaande Tabel 10.2 laat het aantal ingediende bezwaren zien per kennis-
instelling, alwaar de bezwaarde werkzaam was. Bovendien zijn de kennisin-
stellingen gerangschikt naar universiteiten binnen de Randstad, universiteiten 
buiten de Randstad en overige kennisinstellingen. Deze indeling heb ik min of 
meer intuïtief gemaakt, omdat ik het gevoel kreeg dat de rechters uit de Rand-
stad in het algemeen anders – afstandelijker – omgaan met NWO bezwaar- en 
beroepzaken dan rechters buiten de Randstad. Het blijkt dat 86,1% van de bij 
NWO ingediende bezwaar-/beroepschriften afkomstig is van universitaire aan-
vragers, en dat universitaire aanvragers uit de Randstad bijna tweemaal zo veel 
een bezwaar-/beroepschrift indienen als universitaire aanvragers van buiten de 
Randstad. Bovendien is het aantal ingediende bezwaar-/beroepschriften per uni-
versiteit gelegen in de randstad steeds hoger dan het aantal afkomstig van de op 
dit punt hoogst scorende universiteit buiten de Randstad (24) met uitzondering 
van de TUD (17). Blijkbaar gaan onderzoekers uit de Randstad ook anders om met 
hen onwelgevallige subsidiebesluiten.

Valk binnen_14.indd   336 28-5-2008   11:29:24



337

10 Bezwaar en beroep nader verkend

tabel 10.2 Herkomst bezwaar- en beroepschriften naar kennisinstelling

de 6 universiteiten uit de Randstad n kolom % subtotaal in %

UU 51 14.1

UvA 45 12.4

LU 35 9.7

EUR 32 8.8

VU 25 6.9

TUD 17 4.7

56.6

de 7 universiteiten buiten de Randstad

RUG 24 6.6

TUT 22 6.1

RUN 20 5.5

UM 16 4.4

UB 9 2.5

WU 8 2.2

TUE 8 2.2

29.5

niet universitaire onderzoeksinstellingen 

Zorginstellingen 19 5.2

KNAW-instellingen 9 2.5

TNO 6 1.7

Max Planck Inst. 3 0.8

Overig 7 1.9

12.1

individuele onderzoekers 6 1.7 1.7

totaal 362 100.0 100.01

1 de som kan afwijken van 100 ten gevolge van afrondingen

10.4 De betrokken NWO-onderzoeksgebieden

Het bovenste gedeelte van Tabel 10.3 laat zien dat de afwijzingspercentages 
tussen de verschillende NWO-gebieden aanzienlijk uiteen lopen. Het hoogste 
afwijzingspercentage in absolute zin laat ALW zien in het jaar 2000 (83.0%). Het 
laagste afwijzingspercentage in absolute zin laat de restcategorie (‘overige gebie-
den’) zien in 2003 (35.0%). Ten aanzien van de restcategorie verdient vermelding 
dat NCF de subsidies voor rekentijd verstrekt. Deze worden steeds zo niet geheel, 
dan toch grotendeels toegekend. Mede daardoor valt het percentage honoreringen 
binnen de restcategorie relatief hoog uit.
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Het kleinste afwijzingsverschil tussen de gebieden laat 1999 zien (14.9%), en 
het grootste afwijzingsverschil 2003 (42.0%). De afwijzingspercentages schom-
melen het sterkst binnen GW en de restcategorie. Over de laatste jaren is het 
afwijzingspercentage binnen GW aan de lage kant. De schommelingen binnen 
de restcategorie zijn verklaarbaar doordat het aantal programma’s en de omvang 
daarvan binnen de NWO-gebieden die in de restcategorie zijn opgenomen, nogal 
variëren.

Kijkt men naar het gemiddelde afwijzingspercentage over de onderzoeksperi-
ode, dan staat (Zon)MW bovenaan met 75.6%, gevolgd door ALW en MAGW met 
respectievelijk 70.2 en 70.7%. Het laagste gemiddeld afwijzingspercentage laat 
de restcategorie zien met 53.3, gevolgd door een gemiddeld afwijzingspercentage 
van GW met 55.5%. De onderste helft van Tabel 10.3 geeft het percentage bezwaar-
/beroepschriften op het aantal afgewezen aanvragen, onderscheiden naar gebied. 
Het blijkt dat de gebieden met de hoogste percentages afgewezen aanvragen niet 
steeds de gebieden zijn met de hoogste percentages ingediende bezwaar-/beroep-
schriften. Opvallend is dat GW ondanks een gemiddeld afwijzingspercentage van 
55.5% toch het hoogste percentage (4.7%) ingediende bezwaar-/beroepschriften 
kent. Twee meer gedetailleerde tabellen betreffende het aantal afgewezen aanvra-
gen onderscheiden naar gebied en gender treft u aan in de bijlage bij dit hoofdstuk 
10 (Tabellen 10.2B en 10.3B).

tabel 10.3 Gemiddeld percentage afgewezen aanvragen per NWO-gebied afgezet tegen het 

percentage ingediende bezwaar- en beroepschriften

Jaar

% Aanvragen in eerste instantie afgewezen

ALW EW/CW/N GW MAGW MW1 overig

1999 62.0 66.5 70.4 76.0 72.7 76.9

2000 83.0 68.4 62.8 73.6 80.0 62.7

2001 74.5 64.8 61.0 76.4 72.2 48.4

2002 67.9 71.8 45.3 65.0 76.0 56.1

2003 73.1 59.2 56.1 70.3 77.0 35.0

2004 65.2 66.2 41.1 63.5 71.3 39.9

2005 65.8 65.1 52.0 69.8 79.9 47.5

gemiddeld % 70.2 66.0 55.5 70.7 75.6 53.3

2006 65.0 67.0 60.6 72.2 76.3 39.7

aanvr. in 1e instantie 

afgewezen (n) 

2350 3565 1169 3110 2848 4499

B&B-schriften (n) 41 33 55 110 81 40

kolom% 1.7 0.9 4.7 3.5 2.8 0.9

rij%2 11.4 9.2 15.3 30.6 22.5 11.1

1 vanaf medio 2001 moet hier gelezen worden: ZonMW
2 ten gevolge van afrondingen wijkt het totaalpercentage af van 100.0%
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10.5 Het aantal referenten

In het onderzoek is het aantal referenten mede in beschouwing genomen. 
Daarom kan het interessant zijn om te weten hoeveel referenten zijn ingescha-
keld in de ongegronde, gegronde en gehonoreerde B&B-zaken. Tabel 10.4 laat dit 
zien. Helaas is het aantal ingeschakelde referenten alleen bekend in 181 zaken. 
Deze Tabel leidt tot de conclusie dat de kans op een gegrond verklaring respectie-
velijk honorering het grootst is bij een aantal van 2 referenten en duidelijk groter 
dan bij drie referenten. Het aantal zaken waarbij 1 dan wel 5 of 6 referenten zijn 
ingeschakeld is feitelijk te klein om hieruit conclusies te kunnen trekken. Gezien 
echter het percentage 14.3% gehonoreerde zaken ongeacht of 4 dan wel meer 
referenten zijn ingeschakeld, lijkt het erop dat honorering eerder wordt verkregen 
bij meer dan drie referentenrapporten dan bij drie referentenrapporten.

tabel 10.4 uitkomst van B&B-zaken onderscheiden naar aantal beschikbare referenten

Aantal

refs B&B-zaken (n=181) gegrond gehonoreerd in B&B
n n kolom % n rij %  n rij %

1 6 3.3 1 16.7 0 0.0

2 72 39.8 26 36.1 12 16.7

3 67 37.0 15 22.4 6 9.0

4 28 15.5 7 25.0 4 14.3

5/6 7 3.9 4 57.1 1 14.3
totaal 181 100.0 53 23

De onderzoeksresultaten uit Hoofdstuk 72 wijzen uit dat het aantal referenten 
ook uitmaakt voor de kans op honorering in eerste aanleg: een aantal van twee 
of drie referenten biedt het meeste uitzicht op honorering. Worden de kansen op 
honorering in eerste en tweede instantie bij elkaar opgeteld, dan levert een aantal 
van twee referentenrapporten de meeste kans op honorering op, gevolgd door een 
aantal van drie referentenrapporten. De kansen op honorering bij 1 en 4 of meer 
referentenrapporten zijn zowel in eerste als tweede aanleg aanzienlijk geringer. 
In Hoofdstuk 12 wordt hierop teruggekomen.

2 Zie Tabel 7.5, en de conclusies bij de een na laatste alinea boven paragraaf 9.7.6c.
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10.6 Lengte en teneur van de referentenrapporten

Hier is met grafieken het onderscheid tussen gegronde en ongegronde bezwaar-/
beroepschriften inzichtelijk gemaakt. De gegronde bezwaar-/beroepschriften 
zijn daarbij niet verder onderscheiden naar ‘alsnog honorering’3, omdat de aantal-
len dan te klein zouden worden voor een betekenisvolle weergave.

Grafiek 10.1 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Uit bovenstaande Grafiek 10.1 kan worden afgeleid dat bij relatief weinig commen-
taar de kans op een gegrond verklaring het grootst is bij maximaal 3 referenten-
rapporten. Echter, in geval van 5 referentenrapporten is de kans op een gegrond 
verklaring het grootst wanneer deze rapporten juist veel commentaar bevatten. In 
Grafiek 10.2 wordt het gemiddelde referentencommentaar van alle zaken waarin 
een toe- of afwijzingsbesluit in eerste instantie is genomen vergeleken met het 
gemiddelde referentencommentaar van alle zaken waarin een bezwaar-/beroep-
schrift is ingediend. Zoals Grafiek 10.2 laat zien, ligt het gemiddelde aantal regels 
commentaar dat de referentenrapporten bevatten in de dossiers van de bezwaar-/
beroepszaken beduidend beneden het gemiddelde aantal regels commentaar van 
alle afgewezen aanvragen in eerste instantie. Hierbij mag niet vergeten worden, 
dat praktisch alle bezwaar-/beroepschriften voortkomen uit de afgewezen aan-
vragen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat referentenrapporten met 
weinig commentaar afgewezen aan vragers (mede) aanzetten tot gebruikmaking 
van hun recht om een bezwaar-/beroepschrift in te dienen. Behalve in grafiek 

3 Zie voor de kans op ‘alsnog honorering’ onder 9.7.15, 9.8, en 9.9.
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10.1, geldt ook hier dat binnen de groep van ingediende bezwaar-/beroepschrif-
ten de dossiers met de meest minimale referentenrapporten – tot een maximum 
van drie referentenrapporten – de meeste kans op een gegrond bezwaar-/beroep-
schrift maken.

Grafiek 10.2 AR referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften

Aantal regels commentaar, onderscheiden naar uitslag
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Grafiek 10.3 AR negatief referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften

Negatief commentaar, onderscheiden naar uitslag

0

1

2

3

4

5

aantal referenten

ne
ga

tie
f c

om
m

en
ta

ar
 afgewezen

gehonoreerd

ongegrond

gegrond

afgewezen 2,14 4,14 4,1 3,09

gehonoreerd 1 1,65 2,13 1

ongegrond 3 1,63 1,16 1,15 1,33

gegrond 0 1 0,73 0,98 1,7

1 2 3 4 5

Valk binnen_14.indd   341 28-5-2008   11:29:25



342

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

Grafiek 10.3 geeft het negatief commentaar onderscheiden naar uitslag in het 
kader van de primaire procedure en de bezwaar-/beroepsprocedure. Grafiek 10.4 
laat eenzelfde onderscheid zien met betrekking tot het positieve referentencom-
mentaar. Uit het feit dat het positieve commentaar uit de referentenrapporten van 
de bezwaar-/beroepsdossier voor gegrond- en ongegronde zaken bijna op dezelfde 
lijn ligt, kan worden geconcludeerd dat vooral het negatieve commentaar verant-
woordelijk is voor de naar aanleiding van de Grafieken 10.1 en 10.2 getrokken 
conclusies.

Grafiek 10.4 AR positief referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.5 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften
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In de vier Grafieken 10.5 t/m 10.8 gaat het nog steeds om het gemiddelde aantal 
regels van de referentencommentaren aangetroffen in de dossiers van de bezwaar-/
beroepszaken, maar wordt onderscheiden naar verschillende typen programma’s. 
In Grafiek 10.5 wordt dat commentaar uit de bezwaar-/beroepsdossiers dat betrek-
king heeft op afwijzingsbesluiten genomen in het kader van de Open Compe-
titie vergeleken met het commentaar uit de overige bezwaar-/beroepsdossiers. 
In de Grafieken 10.6, 10.7 en 10.8 vindt een soortgelijke vergelijking plaats met 
betrekking tot de bezwaar-/beroepsdossiers die betrekking hebben op afwijzings-
besluiten genomen in het kader van respectievelijk het Vernieuwingsimpulspro-
gramma, thematische en multidisciplinaire programma’s.

Uit deze vier grafieken (10.5 t/m 10.8) tezamen kan worden geconcludeerd 
dat de grafieklijn die de omvang van het gemiddelde referentencommentaar aan-
geeft voor gegronde bezwaar-/beroepschriften betreffende OC- en VI-aanvragen 
laag begint bij (2.7 resp. 6 regels) en pas bij meer dan drie referenten- rapporten 
omhoog loopt. Het verschil tussen beide typen bezwaar-/beroepschriften is dat 
voor een gegrond verklaring van een VI-bezwaarschrift relatief meer referen-
tencommentaar nodig is dan voor een gegrond verklaring van een OC-beroep-
schrift. Bij één referentenrapport dient het referentencommentaar zelfs 2,5 
maal zo omvangrijk te zijn, al is dit commentaar nog beperkt vergeleken bij het 
referentencommentaar dat gemiddeld beschikbaar moet zijn om bij één referent 
tot een gegrond verklaring te komen van een thematische of multidisciplinaire 
bezwaar-/beroepschrift (zie de grafieken 10.7 en 10.8 met 13 á 16 regels). Bij vijf 
referenten heeft men bij laatstbedoelde bezwaar-/beroepschriften gemiddeld nog 
geen vijf regels commentaar nodig. De grafieklijnen in de Grafieken 10.7 en 10.8 
aangaande de gegronde bezwaar-/beroepschriften betrekking hebbend op een 
thematische of multidisciplinaire aanvraag lopen dan ook (in tegenstelling tot de 
grafieklijnen betreffende OC- en VI-bezwaar-/beroepschriften) van boven naar 
beneden.
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Grafiek 10.6 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.7 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

De Grafieken 10.9 t/m 10.16 laten tenslotte zien hoe het gemiddelde negatief en 
positief commentaar zich verhoudt tot de uitkomst gegrond en ongegrond. Som-
mige in deze grafieken weergegeven lijnen konden niet worden doorgetrokken, 
omdat geen bezwaar-/beroepszaken voorhanden waren met één referentenrapport 
(zie bijvoorbeeld de Grafieken 10.11 en 10.12 betreffende het VI-programma) en/
of vijf referentenrapporten. Desalniettemin lijkt het erop dat het aantal negatieve 
en positieve commentaarpunten bij één referentenrapport niet erg uiteenloopt, 
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Grafiek 10.8 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.9 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

terwijl dit bij vijf referentenrapporten niet ondubbelzinnig lijkt vast te stellen. Dit 
heeft te maken met het grillige verloop van de grafieklijnen bij vijf referentenrap-
porten. Overigens valt op dat de grafieklijnen bij één en vijf referentenrapporten 
over het geheel genomen qua richting sterk afwijken van de richting van de lijnen 
bij 2, 3 of 4 referentenrapporten.
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Grafiek 10.10 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.11 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Verder zou uit de Grafieken 10.9 t/m 10.16 de conclusie getrokken kunnen worden 
dat bezwaar-/beroepschriften betreffende VI- en disciplinaire programma’s wat 
meer positief commentaar moeten bevatten om tot een gegrond verklaring te 
kunnen komen. Bij deze conclusie ben ik echter wat aarzelend. Voor het overige 
zou ik willen verwijzen naar de Grafieken zelf.
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Grafiek 10.12 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.13 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.14 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.15 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.16 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

9.7 Inschakeling preadviseur

Omdat in het onderzoek de rol van de preadviseur is meegewogen, lijkt het inte-
ressant te weten in hoeveel van de 363 B&B-zaken over de onderzoeksperiode 
(1999 t/m 2005) een preadviseur is ingeschakeld. Dit is het geval geweest in 70 
zaken (zie laatste rij van Tabel 10.5).

tabel 10.5 Inschakeling van preadviseurs in B&B-zaken, per type programma

type programma B&B-zaken Inschakeling pre-adviseur(s)
(n) (n) rij-%

persoonsgericht 113 16 14.2

VI 70 9 12.9

OC 69 26 37.7

thematisch 177 27 15.3

multidisciplinair 50 5 10.0
B&B-zaken 1999 t/m 2005 363 70 19.3

Tabel 10.5 laat verder een uitsplitsing zien van alle 363 B&B-zaken naar type 
programma (2e kolom) alsook in hoeveel van het totale aantal B&B-zaken per 
gegeven programma type een pre-adviseur is ingeschakeld.

Er zij op gewezen dat wanneer het aantal zaken per type programma bij elkaar 
wordt opgeteld, de uitkomst van die optelling de in de onderste rij gegeven totaal 
bedragen aanzienlijk overschrijdt. Dit komt, omdat de VI óók een persoonsge-
richt programma is (en daar dus ook is meegeteld). Ook kan één van de vier 
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eerstgenoemde programma typen tevens een multidisciplinair karakter hebben. 
Wat hier ook van zij, Tabel 10.5 leidt tot de conclusie dat binnen Open Competi-
tie programma’s het meest gewerkt wordt met preadviseurs (37.7%), op afstand 
gevolgd door de overige typen programma’s (10 à 15%). Een verklaring hiervoor 
kan zijn dat in het kader van de Open Competitie gebiedsbrede commissies de 
beoordeling uitvoeren en binnen deze commissies toch behoefte bestaat aan een 
zekere deskundigheid met betrekking tot de te beoordelen voorstellen.

10.8 De bezwaren ingediend in het kader van het in deel I onderzochte materiaal

Gezien het feit dat als basismateriaal een standaardronde uit de Open Competitie 
is genomen, is het wellicht interessant te weten hoeveel afgewezen aanvragers in 
beroep zijn gegaan in het kader van deze ronde. Dat zijn zes aanvragers geweest, 
waarvan drie hun beroepschrift bij nader inzien hebben ingetrokken. Bij de 
aanvragers die hun beroepschrift hebben doorgezet, ging het om de volgende 
bezwaren:
– zaak 05/014: ondeugdelijke motivering (bezwaartype 6), te grote discrepantie 

tussen referenten- en commissieoordeel (bezwaartype 8) en overigens onzorg-
vuldige procedure (bezwaartype 11);

– zaak 05/019: schending van spelregels (bezwaartype 4), en inhoudelijke incor-
rect oordeel (bezwaartype 10);

– zaak 05/024: ondeugdelijke motivering (bezwaartype 6) zowel van het afwij-
zingsbesluit als van het gebruik van de referentenrapporten. De Commissie 
B&B stelde zich op het standpunt dat het gebruik van de referentenrapporten 
geen onderbouwing behoeft.

Alleen zaak 05/019 werd gegrond verklaard en is uiteindelijk gehonoreerd.

10.9 De functies van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften

In 9.11 (Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 9) is al iets gezegd over de fuik-
functie van de Commissie B&B. Daarnaast is ook enige aandacht voor de media-
torsrol van de Commissie B&B op zijn plaats. Deze mediatorsrol treedt het meest 
op de voorgrond waar sprake is van slechts twee aanvragers waartussen gekozen 
moet worden. Een voorbeeld van een dergelijke situatie liet de ‘PROO-zaak’4 
al zien. Uiteindelijk werd hier mede dank zij de advisering van de Commissie 

4 Zaak 2006/024.
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B&B en aanzienlijke inspanningen vanuit het betrokken gebied een compromis 
respectievelijk samenwerking tussen de rivaliserende partijen bereikt. Hetzelfde 
geldt voor het volgende voorbeeld5, waarbij de zaak na twee jaar onderhandelen, 
via de tussenkomst van de Directeur ZonMw, werd ingetrokken. Deze zaak betrof 
het programma ‘Betere zorg, tevreden patiënten’, dat ten doel had een landelijk 
dekkend netwerk op te zetten van zestien regionale samenwerkingsverbanden 
en expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen. Een expertisecentrum 
diende gedragen te worden door een samenwerkingsverband waarin een kern-
groep van huisartsen, bedrijfsartsen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen parti-
cipeerde. Daarnaast konden deelnemen: medisch specialisten, verpleegkundig 
consulenten, revalidatie-instellingen, vrij gevestigde beroepsbeoefenaren, zorg-
verzekeraars, verzekeringsgeneeskundigen, reïntegratiebedrijven, GGD-en, oplei-
dingen en universitaire onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, en patiënten- en consumentenorganisaties. De organisatiestructuur, 
waarbinnen betrokken partijen informatie zouden kunnen uitwisselen, afstem-
men en zo nodig initiatieven nemen, moest zo licht mogelijk zijn. De kerngroep 
van een voorgenomen samenwerkingsverband kon binnen het programma een 
subsidie aanvragen als trekker van een regionaal expertisecentrum arbeidsrele-
vante aandoeningen.

Vanuit de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drente) dienden zowel 
het streekziekenhuis Martini tezamen met de GGZ Groningen als het Acade-
misch Ziekenhuis Groningen (AZG) met de GGZ Drenthe en enige arbodiensten 
een aanvraag in. De rivaliteit tussen beide aanvragers was groot. Men probeerde 
elkaar deelnemende partijen af te snoepen om zelf een zo groot mogelijk draag-
vlak te creëren ter verkrijging van de subsidie. Nadat een bemiddelaar tevergeefs 
gepoogd had om de partijen op één lijn te krijgen, besloot ZonMW de subsidie 
toe te kennen aan het Martini c.s., omdat deze partij volgens ZonMW het groot-
ste draagvlak bezat in de regio. De afgewezen partij, AZG c.s. ging in bezwaar 
aanvoerende dat het bestreden subsidiebesluit onvoldoende onderbouwd was. De 
Commissie concludeerde in een tussenadvies dat noch uit het dossier noch uit 
het gestelde tijdens de eerste hoorzitting viel af te leiden dat binnen de regio 
daadwerkelijk voldoende draagvlak voorhanden was bij één van de partijen afzon-
derlijk om de voortrekkersrol te vervullen. Na afloop van de tweede hoorzitting 
concludeerde de Commissie dat er sprake was van twee elkaar beconcurrerende 
netwerken binnen de regio met alle afbreukrisico’s van dien voor het programma. 
Deze afbreukrisico’s hadden, gelet op doel en strekking van het programma, niet 
in de motivering van het bestreden besluit mogen ontbreken. Daarmee werd het 
bezwaar gegrond verklaard. Tevens stelde de Commissie onder meer vast dat de 

5 Zaak 2001/029.
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situatie feitelijk nog niet rijp was voor het aanwijzen van een voortrekker, zodat 
tevens sprake was van een vroegtijdig genomen besluit. Zoals gezegd, heeft het 
twee jaar onderhandelen gekost om partijen zover te krijgen dat er daadwerkelijke 
bereidheid tot samenwerking was.

10.10 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 10

Gender:
De cijfers geven geen aanleiding voor de conclusie dat onderzoeksters binnen 
NWO gediscrimineerd zouden worden.

Herkomst/type kennisinstelling:
Vanuit de universiteiten wordt het meeste gebruik gemaakt van de bezwaar-/
beroepsmogelijkheden, en vanuit de universitaire Randstad twee maal zoveel als 
vanuit de rest van het land.

Onderzoeksgebieden:
Gemiddeld gaat 2.1% van het aantal afgewezen aanvragers in bezwaar/beroep. 
Kijkt men naar de verdeling van dit percentage over de verschillende onderzoeks-
gebieden, dan geldt de volgende onderverdeling:
– beta- en technische wetenschappen:   0,9%
– meer toegepaste betawetenschappen: – ALW 1,7%
  – MW 2,8%
– gammawetenschappen  3,5%
– alfawetenschappen  4,7%

Lengte en teneur van de referentenrapporten:
De gemiddelde lengte van de referentenrapporten uit de bezwaar-/beroepsdos-
siers is gemiddeld de helft van de gemiddelde lengte van de referentenrapporten 
die in het kader van Deel I onderzocht zijn. De uitkomsten in bezwaar en beroep 
zijn, evenals in eerste instantie bij 2 en 3 referenten- rapporten afwijkend van de 
uitkomsten bij 1 en 4 referentenrapporten.

Wanneer in het kader van bezwaar/beroep onderscheiden wordt tussen de 
volgende programma’s Open Competitie, VernieuwingsImpuls, Thematische 
programma’s en Multi-/Interdisciplinaire programma’s dan valt het volgende op. 
Onder de Open Competitie bezwaar-/beroepszaken treft men het meeste gegrond 
verklaringen aan in geval er minimaal negatief commentaar in de referentenrap-
porten wordt gegeven. Gaat het om VI-zaken, dan treft men het meeste gegrond 
verklaringen aan in geval er relatief weinig negatief commentaar voorhanden 
is en meer positief commentaar dan bij de Open Competitie zaken. Bezwaar-
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/beroepszaken aangaande thematische en Multi-/interdisciplinaire program-
ma’s behoeven minder commentaar, naar mate het aantal referentenrapporten 
toeneemt om voor een gegrond verklaring in aanmerking te komen. Alleen bij 4 
of meer referentenrapporten komt een gegrond verklaring vaker voor, wanneer er 
relatief veel negatief commentaar voorhanden is.

Preadviseur:
Deze worden het meest ingeschakeld in het kader van de Open Competitie. De 
preadviseur zorgt ervoor dat de scheiding tussen zaken die voor honorering en 
die voor afwijzing in aanmerking komen, duidelijker wordt. Zijn vakinhoudelijke 
expertise is niet van invloed op grond van de bevindingen op de uitkomst van de 
procedure, ook al wordt doorgaans een pre-adviseur gekozen die thuis is op het 
onderzoeksgebied waarop de aanvraag zich beweegt.

353
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11.1 Inleiding

In deel II (met de Hoofdstukken 9, 10 en 11) zijn de volgende onderzoeksvragen 
(zie II b t/m e juncto I) uit Hoofdstuk 4 aan de orde gesteld. Deze onderzoeks-
vragen zijn:

Wat zijn de kansen op:
– indiening van bezwaren naar aanleiding van genomen NWO-subsidiebeslui-

ten;
– (on)gegrondverklaring van ingediende bezwaren respectievelijk;
– het alsnog toewijzen van subsidie (dus na een afwijzing in eerste instantie van 

onderzoeksgelden);
– (on)gegrondverklaring van een bij de rechter ingediend beroepschrift respec-

tievelijk; 
– het alsnog toewijzen van subsidie?

Voor wat betreft de fasen die een aanvra(a)g(er) nog kan doorlopen nadat een 
beslissing in het kader van het primair proces is genomen, is nagegaan welk 
percentage van de bezwaar-/beroepszaken de bezwaar-/beroepsprocedure geheel 
doorloopt en welk percentage niet, en wat daarvan de redenen kunnen zijn. Voor 
de zaken die de gehele procedure doorlopen, is nagegaan in hoeverre het stand-
punt van de Commissie B&B samenhangt met het besluit naar aanleiding van 
het bezwaar-/beroepschrift en de kans op alsnog honorering. Ook is nagegaan 
hoe groot de kans is op inschakeling van de rechter, en wat diens invloed op de 
B&B-procedure is. Tenslotte is nagegaan wat de kans op honorering is na een 
rechterlijke uitspraak.

11.2 Resultaten

Zoals Tabel 9.2 laat zien, blijkt de kans dat een afgewezen aanvrager gebruik 
maakt van de NWO-bezwaar-/beroepsprocedure 2.1%. Hierbij gaat het om 411 
zaken (incl. 2006) en 31 honoreringen. Daarmee is de a priori kans op alsnog 
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honorering 7.5%. Vervolgens is de B&B-procedure in 5 fasen verdeeld. De bereke-
ningen hebben betrekking op de onderzoeksperiode plus 2006.

Fase 1: Direct bij binnenkomst van het bezwaar-/beroepschrift wordt getoetst op 
ontvankelijkheid. Dit is een procedurele toetsing, die 15 van de 411 zaken niet 
doorstonden. Daarnaast wordt vluchtig op inhoud getoetst om de kennelijk onge-
gronde zaken (3) eruit te halen. Daarmee vallen in fase 1 achttien zaken af voor 
een kans op alsnog honorering in het kader van de NWO-bezwaar-/beroepspro-
cedure. Daarmee neemt de kans op honorering in fase 1 toe voor deze zaken met 
0.4%-punten tot [31/(411-18)x100%=]7.9%, indien men deze fase door komt.

Fase 2: In de loop van de procedure zijn 117 zaken ingetrokken. Van deze 117 
zaken zijn er 5 alsnog gehonoreerd. Daarmee blijven 26 honoreringen te verde-
len over de (493-117=)276 in bezwaar/beroep resterende zaken. Deze 276 zaken 
kunnen verdeeld worden in 2 categorieën: categorie I betreffende (29) primaire 
voorselectie-zaken, en categorie II met 247 zaken betreffende de volledige pri-
maire beoordelingsprocedures. De kans op alsnog honorering voor de 29 zaken 
van categorie I is tot 3.4% afgenomen aan het eind van fase 2, terwijl die voor de 
247 zaken van categorie II dan tot 10.1% is toegenomen.

Fase 3: In deze fase wordt het standpunt van de Commissie B&B relevant.
Aan het einde van fase 3 is de kans op alsnog honorering voor de 9 zaken van 

categorie I die het advies alsnog toelaten tot de vervolgprocedure in eerste instan-
tie verkregen, toegenomen van 3.4 tot 11.1%. Deze kans verandert niet meer.

Voor wat betreft de zaken van categorie II kan op basis van het advies van de 
Commissie B&B op twee manieren gekeken worden naar de kansen op alsnog 
honorering.
a. Het aantal bezwaren van categorie II wordt als uitgangspunt genomen. De 

Commissie adviseert ten aanzien van 97 van de 613 bezwaren die zijn ver-
woord in de 247 bezwaar-/beroepschriften van categorie II, om deze ‘gegrond’ 
te verklaren. Daarmee neemt de gemiddelde kans op alsnog honorering voor 
degenen van wie een bezwaar gegrond is verklaard, toe met 15.6%-punten tot 
25.8%. Echter, in het advies zijn tegelijkertijd de ingediende bezwaren door 
de Commissie getypeerd en elk type bezwaar heeft zijn eigen kans op alsnog 
honorering. De kans op alsnog honorering blijkt toegenomen voor de bezwa-
ren van de typen 1, 4, 5, 6 en 12 met 11.4 à 32.7%-punten tot 21.6 à 42.9%. 
Voor de bezwaartypen 3 en 13 blijkt de kans op honorering verkeken, terwijl de 
werkelijke kans op honorering voor de overige bezwaartypen (2, en 7 t/m 11) 
gereduceerd blijkt met 0,5 à 4.5%-punten tot 9.7 à 5.7%.

b. Het aantal zaken van categorie II wordt als uitgangspunt genomen. Van de 
247 zaken krijgen er 72 het advies ‘gegrond’, waarmee de gemiddelde kans 
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op alsnog honorering voor deze 72 zaken toeneemt met 24.5%-punten tot 
34.7%.

Fase 4: In 6 zaken gaat het besluit nemende bestuursorgaan contrair. Netto komt 
het aantal gegronde zaken daarmee uit op 68. Van deze 68 zaken worden er 16 
onmiddellijk afgedaan door het bestuurorgaan, 52 zaken worden terugverwezen 
naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen. Daar-
mee stijgt de alsnog kans op honorering van 34.7 tot 48.1%.

Fase 5: Van de 52 terugverwezen zaken zijn er 23 gehonoreerd. Dat betekent dat 
de achteraf kans op honorering in fase 4 geen 48.1, maar 44.2% was.

Fase 6: Er zijn 2 zaken gehonoreerd na inschakeling van de rechter. Gezien het 
feit dat 17 bezwaarden (inclusief 2006) dat daadwerkelijk hebben gedaan, zou 
gesteld kunnen worden dat de kans op alsnog honorering voor deze groep 11.1%. 
Hierbij zij aangetekend dat het feitelijk om een te klein aantal zaken gaat, terwijl 
de 2 honoreringen beiden uit het begin van de onderzoeksperiode dateren.

357
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11.3 Schematische samenvatting

Schematisch kan de kans op alsnog honorering als volgt worden weergegeven:

 voorafkans

411 zaken 31xhon 7.5%

 fase 1

393 zaken 31xhon 7.9%

fase 2 voor catogorie I fase 2 voor categorie II

29 zaken 1xhon 3.4% 247 zaken 25xhon 10.1%

fase 3 voor categorie I fase 3 voor categorie II

9 zaken 1xhon 11.1% 97 bezwaren 25xhon 0.0 à 42.9%

72 zaken 25xhon 34.7%

 fase 4 voor categorie II

 52 zaken 25xhon  48.1%

 achteraf kans na fase 5 voor categorie II

52 zaken 23xhon  44.2%

kans bij voorlegging aan de rechter (fase 5)

17 zaken 2xhon 11.8%
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12 Beoordeling door het veld van de bezwaar- en 

beroepsprocedure, een empirische verkenning

12.1 Inleiding

Het uitgangspunt in de voorgaande hoofdstukken is dat afgewezen aanvragers 
de beslissing om gebruik te maken van hun wettelijke bezwaar-/beroepsrecht 
laten afhangen van de kans om ‘alsnog subsidie te verkrijgen’. De resultaten van 
een in het kader van de derde evaluatie van de Awb uitgevoerd onderzoek, ‘Awb-
procedures vanuit het gezichtspunt van de burger1’, bevestigen de juistheid van 
dit uitgangspunt2. Toch bleek voor wat betreft de intrekkingen van bezwaren dat 
slechts in minder dan 5% van de gevallen alsnog subsidie werd verkregen3. In de 
andere gevallen was de bezwaarde tot intrekking bereid, omdat een procedurefout 
was hersteld, een nieuwe indieningskans, of wellicht omdat naar de bezwaarde 
geluisterd was. Daarom en mede gezien het feit dat de bezwaar-/beroepsprocedure 
door de wet als het ware is geënsceneerd rondom de persoon van de bezwaarde, 
leek het zinvol om een empirische verkenning onder de afgewezen aanvragers uit 
te voeren. Het doel van die verkenning is het verkrijgen van inzicht in de motieven 
van bezwaarden, en hoe zij achteraf terugzien4 op de gevoerde procedure. Hierbij 
zijn de afgewezen aanvragers in drie groepen verdeeld: 1. afgewezen aanvragers 
die de gehele bezwaar-/beroepsprocedure doorlopen hebben en wiens bezwaar-/
beroepschrift ongegrond is verklaard; 2. afgewezen aanvragers die na in beroep te 
zijn gekomen hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, en 3. afgewezen 
aanvragers die niet in bezwaar/beroep zijn gekomen.

1 Onderzoek uitgevoerd dor L.E. de Groot-Van Leeuwen, M.T.A.B. Laemers, en R. Fredriks, van de 
RUN.

2 Commissie Ilsink, 2007, p. 15.
3 Zie onder 9.6.
4 Zie ook E. Helder, ‘Bezwaar in de Algemene wet bestuursrecht: door ervaring wijzer?’, Regelmaat, 

afl. 1997/1, p. 23.
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12.2 Het gebruikte materiaal

In Tabel 11.1 is het aantal bezwaar-/beroepschriften gegeven dat in de loop van 
de onderzoeksperiode ongegrond is verklaard (groep 1 met 177 zaken) dan wel 
ingetrokken (groep 2 met 117 zaken). Deze bezwaar-/beroepschriften hebben in 
een groot aantal gevallen betrekking op verschillende primaire beoordelingsron-
des. Uit elke beoordelingsronde die aanleiding heeft gegeven tot bezwaar/beroep 
is – waar maar mogelijk – een afgewezen aanvrager uit groep 1, groep 2 en groep 
3 geselecteerd. Groep 1 en groep 2 zijn aselect gevormd. Vervolgens is bij elke 
geselecteerde aanvrager uit groep 1 een aanvrager uit groep 3 gezocht. De aan-
vragers uit deze groep 3 zijn namelijk geselecteerd op basis van hun positie op 
de (definitieve) prioriteringslijst betreffende het primaire proces. Zoveel mogelijk 
is gekozen voor aanvragers die één positie hoger of lager stonden dan de afgewe-
zen aanvragers die geselecteerd waren voor groep 1. Voorwaarde voor opname in 
groep 3 was uiteraard dat deze aanvrager noch gehonoreerd was, noch in bezwaar 
gekomen. Uiteindelijk zijn via deze strategie 302 vragenlijsten verzonden. Hierbij 
was voor elke groep een eigen vragenlijst opgesteld. De 3 typen vragenlijsten zijn 
als bijlage aan deze studie toegevoegd.

tabel 12.1 Respons op vragenlijst

Aantal Vragenlijsten

bezwaar-/beroepschriften verzonden geretourneerd respons rij %

ongegrond 177 146 54 37.0

ingetrokken 117 65 31 47.7

subtotaal 393 211 85

geen bezwaar (1999 t/m 

2005)

17.046 91 37 40.7

totaal 302 122 40.4

12.3 Inventaris uitkomsten vragenlijsten

Allereerst dient enige algemene uitleg gegeven te worden bij de Tabellen 12.2a 
en 12.2b. De kolom onder ‘groep 1’ heeft betrekking op bezwaarden, die de vol-
ledige procedure hebben doorlopen. De kolom onder ‘groep 2 heeft betrekking op 
bezwaarden, die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, en de kolom 
onder ‘groep 3’ heeft betrekking op afgewezen aanvragers, die niet in bezwaar 
zijn gekomen (hierna: niet-bezwaarden).

De wijze waarop de selectie van groep 3 heeft plaatsgevonden, zou tot gevolg 
moeten hebben (en heeft dat ook) dat het percentage vrouwen dat zich in groep 
3 bevindt ongeveer éénderde uitmaakt van het percentage vrouwen uit groep 1. 
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Indien namelijk een bezwaarde uit kolom 1 een vrouw is (29,6%), dan is de kans 
dat de persoon boven haar/onder haar op de prioriteringslijst ook een vrouw is, 
(óók) ongeveer 1 op 3. Dit verklaart grotendeels het verschil tussen de 29,6% en 
de 13,5% in de 1e en 3e kolom van blok 2 (vrouw).

tabel 12.2a Inventaris uitkomsten vragenlijsten

Variabelen uitkomst vragenlijst; groep

1 (n=54)  2 (n=31) 3 (n=37)

1. gemiddelde leeftijd in

 jaren (min; max)

47,5 (30;72) 43,5 (31;63) 47,0 (27;66)

2. vrouw kolom %

29,6 19,4 13,5

3. wetenschapsgebied

psychologie/cognitie 25,0 20,0 5,9

economie 7,7 6,7 8,8

rechten/bestuur/politicologie 3,8 3,3 14,7

sociologie/communicatie 7,7 3,3 14,7

medisch/gezondheidszorg 21,2 23,3 14,7

aard-en levenswetenschappen 16,7 16,6 5,9

exacte wetenschappen 3,8 3,3 14,7

geesteswetenschappen 9,6 3,3 11,7

chemie 0,0 10,0 2,9

overige wetenschapsgebieden 4,5 10,2 8,9

4. aantal ingediende

 aanvragen

1 10,8

2 5,4

3 21,6

4 t/m 6 40,5

7 t/m 15 21,6

tabel 12.3 (afgeleid van tabel 6.6) Indeling van voorstellen naar hoofddisciplines binnen MaGW en 

afwijzing

Afwijzingen in eerste instantie

hoofddiscipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

economie 33 15.7 24 72.7 15.4

gedrag 73 34.8 46 63.0 29.5

rechten 58 27.6 51 87.9 32.7

sociologie 46 21.9 35 76.1 22.4
totaal 210 100.0 156 74.3 100.0
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Vervolgens geeft Tabel 12.2a aanleiding tot het maken van de volgende opmer-
kingen.

Ad 1: Blijkbaar zijn iets jongere bezwaarden eerder geneigd hun bezwaren in 
te trekken.

Ad 2: Volgens Tabel 10.1 is ongeveer 20% van de afgewezen aanvragers vrouw. 
Het percentage intrekkingen door vrouwen sluit daarbij aan. Het percentage afge-
wezen aanvragers die in bezwaar/beroep zijn gekomen en tevens vrouw zijn, ligt 
echter op grond van de gehouden enquête circa 10% hoger (29.6%). Op grond van 
het onderzoeksmateriaal bedroeg dit percentage 23,2%5.

Ad 3: Voor de interpretatie van de cijfers in blok 3 (wetenschapsgebied) zijn de 
cijfers binnen de disciplines te vergelijken, maar niet tussen de disciplines. Dat 
de cijfers tussen de disciplines niet vergeleken kunnen worden, komt doordat het 
aantal aanvragen voor de verschillende disciplines zeer uiteenloopt.

tabel 12.2b Inventaris uitkomsten vragenlijsten (vervolg)

Variabelen uitkomsten vragenlijst; groep

1 (n=54) 2 (n=31) 3 (n=37)

5. aantal ingediende bezwaren (groep 1 en 2) 

1 90,7 93,5 nvt

2 á 3 5,61 6,4 nvt

6. opgetreden als

5a. referent 57,4 41,9 70,3

5b. lid beoordelingscommissie 29,6 12,9 38,9

5c. bestuurslid 3,8 0,0 5,7

7. voorbereidingstijd voorstel

< 2 weken 9,4 9,7 2

2 – 4,5 weken 58,5 64,5

1 – 3 mnd 24,5 16,1

> 3mnd 7,5 9,7

8. vooraf kans op honorering in bezwaar (groep 1 en 2) resp. in primair proces (groep 3)

hoog3 33,3 13,0 25,0

medium4 33,4 45,1 63,9

laag5 33,3 41,9 11,1

9. drempel indiening bezwaar

hoog 27,8 22,6 nvt

medium 42,6 61,3 nvt

laag 29,6 16,1 nvt

5 Zie onder 10.2.
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Variabelen uitkomsten vragenlijst; groep

1 (n=54) 2 (n=31) 3 (n=37)

10. tevredenheid B&B-procedure (groep 1) resp. primair proces (groep 3)

groot 18,5 nvt 8,6

medium 37,1 nvt 57,1

gering 44,4 nvt 34,3

11. bezwaren afdoende ingebracht 58,5 nvt nvt

12. bezwaren afdoende begrepen 48,1 nvt nvt

13. kans beroep op meldpunt

hoog 28,0 26,7 16,2

medium 30,0 30,0 37,9

laag 42,0 43,3 45,9

14. impact afwijzing

groot 52,0 48,4 45,9

medium 32,6 35,5 46,0

g ering 15,4 16,1 8,1

15. kans (/weer) in bezwaar/beroep 61,5 70,0 16,26

16. de NWO-procedure 

15a. lijkt op loterij 57,4 32,3 45,9

15b. behoeft verbetering 46,3 45,1 56,8

15c. voldoet thans prima 11,1 3,2 8,1

1 Voor de variabelen 4 t/m 16 (m.u.v. variabele 5; het betreft hier afzonderlijke vragen): indien het totaal percentage minder dan 100 
bedraagt, dan dient het verschil te worden toegeschreven aan ontbrekende data.

2 In de vragenlijst van type 3 is variabele 6 niet aan de orde geweest.
3 (1+2) op schaal 1 t/m 7.
4 (6+7) op schaal 1 t/m 7.
5 (3 t/m 5) op schaal 1 t/m 7.
6 (1+2) op schaal 1 t/m 7.

Een vergelijking tussen de disciplines wordt – voor wat betreft MAGW – wel 
mogelijk door Tabel 12.3 daarnaast te zetten. Vergelijking van de cijfers uit blok 
3 met de cijfers uit Tabel 12.3 leidt tot de conclusie dat binnen MAGW de psy-
chologen het meeste in bezwaar komen en de juristen het minste. Ook lijken de 
percentages in de kolom onder groep 2 aan te sluiten bij de moeite die binnen de 
verschillende gebieden zichtbaar wordt ondernomen om ingediende bezwaren 
‘tijdig van tafel te krijgen’.

Tabel 12.2b geeft aanleiding tot het volgend commentaar:
Ad 5 juncto 15: De overgrote meerderheid van de afgewezen onderzoekers die 

in bezwaar/beroep gaan, doorlopen maar één keer in de loop van hun carrière de 
gehele bezwaar-/beroepsprocedure, ook al geeft ruim zestig procent aan zo nodig 
opnieuw in bezwaar/beroep te gaan. Bij intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift 
lijkt de behoefte om alsnog een keer in bezwaar te gaan groter (70%) dan bij dege-
nen die de bezwaar-/beroepsprocedure al eens geheel doorlopen hebben (61,5%).

Ad 6: Onder de niet-bezwaarden bevinden zich relatief veel onderzoekers die 
als referent zijn opgetreden. Ook komen onder de niet-bezwaarden relatief veel 
onderzoekers voor – zij het in mindere mate – die lid van een beoordelingscom-
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missie en/of van een bestuursorgaan zijn (geweest). Blijkbaar schept deelname 
aan de beoordeling vertrouwen in de uitkomst ervan.

Ad 7: Het schrijven van een voorstel kost 64,5% van de onderzoekers 2 á 4 
weken tijd.

Ad 8: Van de 33,3% van de bezwaarden die menen een hoge slaagkans te 
hebben in bezwaar/beroep, komt 9.3% uit groep 1 (op schaal 1 t/m 7) en 24,0% 
uit groep 2. Echter, van de aanvragers is er niet één, die in het kader van het 
primaire proces tevoren zo zeker is van honorering dat hij meent in groep 1 
thuis te horen, m.a.w. de 25% hoogste slaagkans valt geheel onder groep 2. Dat 
betekent dat aanvragers in het kader van het primaire proces gemiddeld minder 
overtuigd zijn van hun zaak en dientengevolge opener zullen staan tegenover 
een afwijzing, mits deze billijk lijkt. Hier dient NWO op in te spelen door middel 
van transparante procedures en goed onderbouwde besluiten. Wanneer een aan-
vrager eenmaal het gevoel heeft gekregen dat er sprake is van een unfair proces 
en/of een onacceptabele uitkomst, verharden zich de standpunten. Het grootste 
percentage van de aanvragers zit qua inschatting van de kans op subsidie in de 
middencategorie (tegen de 64%). Na de uitslag van het primaire proces loopt een 
kleine helft van de aanvragers uit deze middencategorie over naar de categorieën 
met de hoogste en de laagste slaagkans.

Ad 9: Gemiddeld is de drempel om in bezwaar/beroep te gaan voor de bezwaar-
den van groep 2 (de intrekkers) wat lager, ondanks het feit dat zij hun kans op 
succes minder achten. Ad 10: 18.5% van de bezwaarden geeft aan zeer tevreden 
te zijn met de gevoerde bezwaar-/beroepsprocedure. Dit percentage komt nog het 
dichtst in de buurt van het percentage bezwaarden dat zijn bezwaar-/beroep-
schrift intrekt6 (19.7%). Hoewel ruim 38% van de aanvragen in eerste instantie 
wordt toegewezen, is toch maar 8.6% van de aanvragers zeer tevreden over het 
primaire proces; 57.1% zegt matig tevreden te zijn. Van de bezwaarden is een 
grotere groep aanvrager erg tevreden (18,5%), maar er blijkt nog steeds sprake 
van een veel grotere groep aanvragers die erg ontevreden met de procedure is 
(44,4%). Als redenen voor hun ontevredenheid voeren de bezwaarden aan: loont 
de moeite niet (70.3%); inhoudelijke bezwaren zijn niet aan de orde (27.0%); de 
procedure is een formaliteit (18.9); vermindert toekomstige subsidiekans (2.9%); 
overige redenen (13.5%).

Ad 11/12: Maar een kleine helft van de bezwaarden meent dat zijn bezwaren 
begrepen zijn, ook al meent ruim de helft dat de bezwaren afdoende konden 
worden ingebracht.

Ad 13: Circa 1/3 van alle afgewezen bezwaren ziet een (bezwaren)meldpunt als 
mogelijk alternatief voor de bezwaar-/beroepsprocedure.

6 Zie onder 9.6.
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Ad 14: De impact van een afwijzing ervaart 84 à 91% van de afgewezen aanvra-
gers, ongeacht of zij in bezwaar/beroep komen, redelijk groot tot heel groot.

Ad 16: Er blijkt duidelijk behoefte aan verbetering van de bezwaar-/beroeps-
procedure.

12.4 Samenvatting en conclusies

Empirisch onderzoek naar ervaringen van burgers met de Awb is tot nog toe 
schaars7. Alhoewel niet gezegd kan worden dat de uitkomsten van de enquête 
opzienbarend zijn, vallen er toch wel wat algemene conclusies uit te trekken:
1. De aanvragers zijn eerder in het kader van het primaire proces dan in het kader 

van een bezwaar-/beroepsprocedure geneigd om een negatieve beslissing te 
aanvaarden, mits deze aan hun rechtsgevoel beantwoordt dat wil zeggen via 
een transparante procedure is genomen zonder dat sprake is van ongelijke 
behandeling.

2. Onder de aanvragers bestaat een grote behoefte aan een verbeterslag van het 
primaire proces.

3. De kijk die de onderzoekers hebben op de bezwaar-/beroepsprocedure, is 
slechts ten dele juist. Het is juist dat de bezwaar-/beroepsprocedure voor een 
afgewezen aanvrager niet kan dienen om zijn wetenschappelijke gelijk te halen. 
Het is echter onjuist om te veronderstellen dat deze procedure niet meer is 
dan een formaliteit. De bezwaar-/beroepsprocedure biedt het kader waarbin-
nen onrechtmatigheden die tijdens het primair proces hebben plaatsgevonden, 
aan de orde gesteld en zo nodig rechtgezet kunnen worden. Het is hoe dan 
ook apert onjuist om te veronderstellen dat de subsidiekansen van aanvragers 
bij NWO, nadat zij in bezwaar/beroep gekomen zijn, af zouden nemen. De 
wetgever heeft het bestuursprocesrecht waarvan de bezwaar/beroepsprocedure 
onderdeel uitmaakt, geschreven vanuit de gedachte dat de verhouding tussen 
overheid en burger gezien moet worden als een ‘wederkerige rechtsbetrekking’, 
dat wil zeggen, als een verhouding waarin beide partijen over en weer rechten 
en plichten hebben8. In die gedachtegang past het niet om een burger af te 
straffen voor het feit dat hij van zijn rechten gebruik maakt. Informatieverstrek-
king over de functie van de bezwaar-/beroepsprocedure en haar mogelijkheden 
zal hier uitkomst moeten brengen. Diezelfde veronderstelling (de bezwaar-/
beroepsprocedure is slechts een formaliteit) wijst erop dat de bezwaarden 

7 Zie evenwel ‘Awb-procedures vanuit het gezichtpunt van de burger’, Commissie Ilsink, 2007, p. 
13-19.

8 Commissie Ilsink, 2007, p. 13.
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behoefte hebben aan een informele procedure, waarin zij en het bestuursor-
gaan op gelijk niveau en op directe wijze standpunten kunnen uitwisselen.

4. Een groot aantal van de bezwaarden (een ruime helft) heeft niet het gevoel dat de 
ingebrachte bezwaren begrepen zijn, ook al voelen de meeste bezwaarden zich 
wel gehoord. Dat is bevreemdend, omdat hiervan niet blijkt tijdens de zitting en 
de overwegingen van de commissie bewust uitgebreid worden gegeven.
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Deel III Terugblik en toekomstperspectief

Inleiding

Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag – betreffende de determinanten die 
een rol spelen in het kader van het primaire proces respectievelijk bezwaar – 
vormt de sleutel tot het antwoord op de andere twee onderzoeksvragen uit deze 
studie9. Het antwoord op de eerste onderzoeksvraag is dan ook al in hoofdstuk 
5 te vinden. Het gaat hierbij om de kandidaat-determinanten die uit het onder-
zoeksmateriaal zijn geselecteerd als zijnde wellicht relevant voor de bepaling van 
de kansen van een aanvrager respectievelijk een bezwaarde op honorering. Of 
deze kandidaat-determinanten echt van belang waren, werd bepaald aan de hand 
van een aantal eenvoudige respectievelijk geavanceerde statistische methoden.

Vervolgens is aan de hand van deze determinanten zowel het primaire proces 
(zie deel I met de hoofdstukken 6 t/m 8) als het bezwaar en beroepsproces 
(zie deel II met de hoofdstukken 9 t/m 11) ontrafeld, waarbij de tweede onder-
zoeksvraag – over de kansen op honorering van de aanvragers respectievelijk de 
bezwaarden – als leidraad heeft gediend. Voor wat betreft het primaire proces 
hebben de verschillende honoreringspercentages die in deel I gegeven zijn, 
geleid tot de eindresultaten als neergelegd in de Tabellen 8.2 met padanalyse 
oordeels- en beslisprocessen, en 8.3 met prognostisch gehalte van oordelen van 
de beoordelaars. In 11.3 van deel II wordt een schematische samenvatting van de 
honoreringskansen in bezwaar en beroep gegeven. Daarmee is ook het antwoord 
op onderzoeksvraag 2 gegeven. Het lijkt weinig zinvol deze eindresultaten hier 
opnieuw te geven, te meer nu deze resultaten vragen om uitgebreide (in de delen 
I en II ook gegeven) toelichting, die aan die resultaten vooraf gaat. 

Anders ligt het bij de onderzoeksbevindingen, die in de voorgaande hoofd-
stukken de revue gepasseerd zijn met betrekking tot de derde onderzoeksvraag. 
Deze onderzoeksbevindingen zijn allen terug te vinden in hoofdstuk 9. Hier zijn 
immers alle over de onderzoeksperiode ingediende bezwaren besproken. Dat 
impliceert dat met name de juridische houdbaarheid van de primaire besluitvor-

9 Zie voor een overzicht van de onderzoeksvragen onder 4.5.
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ming aan de orde is gesteld betreffende concrete subsidieaanvragen, alsook de 
wijze waarop de daarop betrekking hebbende bezwaren, gegeven het juridisch 
kader, zijn afgehandeld. Daardoor is hoofdstuk 9 erg uitgebreid geworden, ter-
wijl de onderzoeksbevindingen betreffende de derde onderzoeksvraag10 verspreid 
staan over dit hele hoofdstuk. Daarom zullen deze bevindingen en de daarbij 
behorende conclusies, die tevens het antwoord op de derde onderzoeksvraag 
vormen, in onderhavig hoofdstuk overzichtelijk worden samengevat. 

Een nadere beschouwing naar aanleiding van alle onderzoeksbevindingen en 
conclusies die in deze studie zijn neergelegd, volgt dan in hoofdstuk 14.

10 De derde onderzoeksvraag luidt (zie 4.5): Hoe staat het met de juridische houdbaarheid van de 
binnen NWO uitgevoerde subsidieprocedures – zowel in eerste als tweede instantie – en in hoe-
verre reikt het gegeven juridisch kader toe voor de uitvoerbaarheid van die procedures in het licht 
van de wettelijke taak van NWO tot subsidiëring van het kwalitatief beste onderzoek?
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13 Samenvatting van de onderzoeksbevindingen 

betreffende het toepasselijk juridische kader 

en de daaraan verbonden conclusies

13.1 Inleiding

Uitgangspunt vormt het binnen NWO in gebruik zijnde juridisch kader zoals 
gegeven in paragraaf 2.7. De in deze paragraaf gevolgde systematiek zal in deze 
samenvatting worden aangehouden. Alleen die artikelen uit het in 2.7 gegeven 
juridisch kader worden hier opnieuw aan de orde gesteld, waarover op grond van 
de onderzoeksbevindingen iets te zeggen valt. Waar daartoe aanleiding is, zullen 
tevens conclusies getrokken worden. Aldus kent hoofdstuk 13, naast deze inlei-
ding, de volgende onderverdeling op hoofdlijnen: een paragraaf 13.2 met onder-
zoeksbevindingen betreffende de formeel wettelijke regelgeving, onderverdeeld 
naar het primaire proces (zie 13.2a) en bezwaar & beroep (zie 13.2b), en een para-
graaf 13.3 met de onderzoeksbevindingen betreffende de NWO-subsidieregels. 
Verder zullen in een afzonderlijke paragraaf 13.4 de relevante standpunten van de 
Commissie B&B gegeven worden, die in de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk 
nog niet aan de orde zijn gekomen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 
13.5, dat de samenvattende conclusies ten aanzien van het juridisch kader bevat.

13.2 Onderzoeksbevindingen betreffende de formeel wettelijke regelgeving

13.2a Primair proces

Bevoegdheidsverlening
Uit de STIP-zaak1 komt naar voren dat waar subsidieprogramma’s worden uitge-
voerd in samenwerking tussen verschillende bestuursorganen waaronder NWO, 
niet vergeten mag worden dat de wijze waarop eventueel ingediende bezwaren 

1 Zie onder 9.7.4b, laatste alinea onder ‘Vraagpunt 1’.
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zullen worden afgehandeld, tevoren moet zijn geregeld. Wanneer een gebieds-
bestuur betrokken is bij die uitvoering, zullen ingediende bezwaren moeten 
worden afgehandeld in administratief beroep, terwijl het andere bestuursorgaan 
diezelfde bezwaren doorgaans zal moeten afhandelen in het kader van een bezwa-
renprocedure ex artikel 7.1 van de Awb. De meest voor de hand liggende oplossing 
lijkt dan dat het andere bestuursorgaan het Algemeen Bestuur mandateert om de 
ingediende bezwaren mede namens dit bestuursorgaan af te handelen.

De Hoofdstukken 3 en 4 van de Awb

– Verplichting tot zorgvuldige voorbereiding besluitvorming (art. 3:2 Awb)
Nieuwe feiten: Artikel 3:2 verplicht het bestuursorgaan tot het vergaren van alle 
relevante kennis en de af te wegen belangen om te kunnen spreken van een zorg-
vuldige voorbereiding van een besluit. Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat 
NWO zich met betrekking tot haar subsidiebesluitvorming op het standpunt stelt 
dat alle essentiële informatie in de aanvraag dient te staan, waarbij een enkele 
verwijzing naar een website of literatuur niet voldoet. De Commissie B&B meent 
dat ná de beoordeling van een aanvraag (in de besluitvormende vergadering van 
de beoordelingscommissie) geen rekening meer gehouden behoeft worden met 
nieuwe (relevante) feiten betreffende die aanvraag, ongeacht waar deze feiten van-
daan komen. Dat levert een grijs gebied op voor de periode tussen de ‘deadline’ 
voor indiening en de datum van de besluitvormende commissievergadering. Dit 
grijze gebied wordt in de praktijk zo ingevuld, dat informatie gegeven bij het 
weerwoord enkel wordt meegenomen voor zover daarmee de in de aanvraag 
verstrekte informatie nader wordt toegelicht. Gaat die informatie verder, dan is 
sprake van een nieuwe aanvraag, die buiten beschouwing blijft in de lopende 
ronde. Deze oplossing brengt met zich dat, indien een aanvrager bepaalde nieuwe 
feiten, zoals een op handen zijnde publicatie die een in de aanvraag uitgewerkte 
maar innovatieve visie onderbouwt, meegenomen wenst te zien bij de primaire 
besluitvorming, hij/zij er zelf voor verantwoordelijk is dat die nieuwe feiten, zoals 
die nieuwe publicatie (waarvan de verschijning al aangekondigd moet zijn in het 
voorstel), tijdig voor de besluitvormende vergadering van de beoordelingscom-
missie in handen van die commissie terecht komen.

Belangenverstrengeling: Een zorgvuldige voorbereiding van het primaire besluit 
betekent dat gewaakt moet worden voor belangenverstrengeling. Op dit punt is 
de invoering van de Code Belangenverstrengeling medio 2005 een duidelijke 
verbetering gebleken. Opvallend is dat het Algemeen Bestuur, waar belangenver-
strengeling speelde in de onderzoeksperiode, zich steeds heeft geconformeerd 
aan het – in principe in onafhankelijkheid van het Algemeen Bestuur tot stand 
gekomen – oordeel van de Commissie B&B behalve in één zaak waarin zich zij 
zich zelfs strenger dan de Commissie heeft betoond. In deze zaak verklaarde het 
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Algemeen Bestuur het bezwaar inzake belangenverstrengeling gegrond, ook al 
had de Commissie geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren.

Bruikbaarheid van de referentenrapporten: De mate van bruikbaarheid van de 
referentenrapporten wordt in de NWO-afwijzingsbesluiten doorgaans niet ver-
meld, ook niet waar over die bruikbaarheid twijfel kan bestaan. Informatie hier-
over kan, waar die twijfels rijzen, nodig zijn om de zorgvuldigheid waarmee de 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, te kunnen beoordelen. Met andere woor-
den, het ontbreken van die informatie kan aanleiding geven tot twijfels over een 
juiste toepassing van artikel 3:2 van de Awb door het betrokken bestuursorgaan.

– Het meewegen van alle bij een besluit betrokken belangen (art. 3:4, eerste lid, Awb)
In zijn algemeenheid kan op grond van de onderzoeksbevindingen gesteld worden 
dat hierop gelet wordt. Zo nam het Algemeen Bestuur een advies van de Casi-
mir-programmacommissie2 niet over, omdat deze een randvoorwaarde voor 
honorering uit de brochure verkeerd had toegepast. Echter, de verslagen van de 
beoordelingscommissies zijn, met het oog op de vertrouwelijke informatie uit de 
aanvragen, relatief summier. Dat maakt het moeilijk voor een bestuursorgaan om 
het voorbereidend werk van een onder haar verantwoording werkende beoorde-
lingscommissie adequaat te controleren op zorgvuldigheid (zoals uit onderstaand 
specifieke geval van een scholenstrijd moge blijken).

Scholenstrijd: Indien sprake is van een scholenstrijd, dient dit feit volgens de 
Commissie B&B meegewogen te worden bij het oordeel. De Commissie B&B 
is namelijk van mening dat een aanvrager niet bij voorbaat kansloos mag zijn. 
Waakzaamheid van het bestuursorgaan met betrekking tot scholenstrijd is 
van belang, omdat de onderzoeksbevindingen laten zien dat zaken waarin een 
scholenstrijd speelt, bezwaargevoelig zijn. Het bestuursorgaan zal er op moeten 
letten, of een beoordelingscommissie dit feit, waar daar sprake van is, ook daad-
werkelijk heeft meegewogen en daarvan expliciet melding heeft gemaakt in haar 
verslaglegging. De onderzoeksbevindingen wijzen echter uit dat vooral de ver-
slaglegging daarvan nog wel eens vergeten wordt. Indien de verslaglegging van 
de beoordelingscommissie hierover niets meldt, kunnen tegenstrijdige referen-
tenrapporten met betrekking tot hetzelfde voorstel een indicatie geven. Wel is het 
mij opgevallen bij de bestudering van het onderzoeksmateriaal, dat de Commis-
sie B&B het standpunt van een bezwaarde dat sprake is van een scholenstrijd, wel 
erg gemakkelijk overneemt. Een bezwaarde moet mijns inziens al ten tijde van 
de indiening van zijn aanvraag weten of sprake is van een scholenstrijd binnen 
zijn vakgebied. Om achteraf geen vraagtekens te hoeven plaatsen bij de bewering 
van een bezwaarde dat sprake is van een scholenstrijd, pleit ik ervoor dat NWO in 

2 Zie het 7e contraire besluit, behandeld onder 9.8.
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de standaardformulieren voor aanvragen ruimte reserveert voor het verstrekken 
van informatie over een binnen het vakgebied bestaande scholenstrijd, voor zover 
van toepassing.

– Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4, tweede lid, Awb)
De Commissie B&B toetst, overeenkomstig het gebruik in de Nederlandse 
rechtspraak, bij een beroep op artikel 3:4, tweede lid, slechts of willekeur aan 
de orde is bij het gebruik van een concreet middel ten behoeve van het gestelde 
doel. Daardoor bleef de feitelijke geschiktheid respectievelijk de noodzaak en 
evenwichtigheid van het binnen een specifiek subsidieprogramma gebruikte 
middel ter berekening van de hoogte van een concrete subsidie buiten beoorde-
ling, terwijl de Commissie evenmin een eigen onderzoek naar de feiten instelde. 
Alhoewel het slechts één zaak betreft3, kan hieruit geconcludeerd worden dat, 
indien in het kader van een subsidieprogramma sprake mocht zijn van materi-
ele onzorgvuldigheid vanwege schending van het evenredigheidsbeginsel in de 
relatie middelen/doel, vaststelling van deze onzorgvuldigheid buiten zicht blijft 
in een bezwaar/beroepsprocedure. Daarmee heeft een aanvrager op dit punt 
geen mogelijkheden tot correctie van de besluitvorming. Met andere woorden de 
rechtsbescherming van de burger vertoont op dit punt een hiaat.

– Advisering (Awb, afdeling 3.3)
Onder 2.7.2b is, onder het gelijkluidende kopje ‘Advisering (Awb, afdeling 3.3)’ 
opgemerkt dat een NWO-beoordelingscommissie – anders dan de referenten4 – 
werkt onder de eindverantwoordelijkheid van het NWO-bestuursorgaan dat deze 
commissie heeft ingesteld. Hieruit concludeerde ik dat een NWO-beoordelings-
commissie niet valt onder een ‘Adviseur’ als bedoeld in afdeling 3.3 van de Awb.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de NWO-bestuursorganen niet afwij-
ken van het inhoudelijk oordeel van de beoordelingscommissies die in geschakeld 
worden in het kader van de primaire besluitvorming, tenzij sprake is van een ver-
keerde toepassing van de gegeven spelregels5. Dat wijst erop dat de NWO-beoor-
delingscommissies in werkelijkheid een veel onafhankelijker positie hebben dan 
uit hun instellingsbesluiten kan worden afgeleid. Deze instellingsbesluiten zijn 
mandateringsbesluiten die zich doorgaans beperken tot regeling van de samen-
stelling en de taakomschrijving van de betrokken commissie. Het roept de vraag 

3 Zie 9.7.4a, onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb’, zaak 
2006/45 (Rubiconbeurs).

4 Zie 2.7.2b (Primair proces), onder het kopje ‘De hoofdstukken 3 en 4 van de Awb, derde alinea met 
‘Advisering’.

5 Zie onder het kopje ‘De verhouding beoordelingscommissie – besluitnemend orgaan’ dat staat 
onder ‘Conclusies ten aanzien van bezwaartype 4 (spelregels geschonden)’ aan het eind van sub-
paragraaf 9.7.4. 
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op of afdeling 3.3 en daarmee de Wob toch niet van toepassing is op deze com-
missies. In elk geval ben ik het niet eens met het standpunt van Schlössels6 dat de 
NWO-beoordelingscommissies in beginsel onafhankelijk van het gebiedsbestuur 
opereren, zodat dientengevolge afdeling 3.3 op deze commissies van toepassing 
zou zijn. Zo eenvoudig ligt het mijns inziens niet. Indien het antwoord op die 
vraag – welk antwoord mijns inziens aan NWO is, nu zij van de wetgever de 
bevoegdheid heeft verkregen om haar organisatie naar eigen goeddunken in te 
richten – bevestigend luidt, dan zal dat betekenen dat vertrouwelijke informatie 
die een beoordelingscommissie onder zich heeft, via de Wob bij deze commis-
sie kan worden opgevraagd. In dat geval zal de beoordelingscommissie zelf de 
afweging moeten maken of de belangen bij geheimhouding van de opgevraagde 
stukken groter zijn dan het belang dat met de Wob is gediend, te weten open-
baarheid van (bestuurs)informatie. Alleen al vanwege het feit dat NWO bij een 
vertrouwelijke behandeling van de door haar te beoordelen aanvragen een groot 
belang heeft, komt het mij wenselijk voor dat zij met betrekking tot de positie van 
haar beoordelingscommissies in relatie tot het betrokken bestuursorgaan meer 
duidelijkheid schept.

– De bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht 
(art. 3:42 Awb)
Het Algemeen Bestuur besluit steeds vaker – ook al gaat het relatief gezien nog 
steeds om een beperkt aantal gevallen – om middelen weg te zetten in Europees 
verband. De selectieprocedures, volgens welke die middelen worden uitgezet in 
het onderzoeksveld, worden elders – buiten NWO – opgesteld en uitgevoerd. 
Op de aanvragen die worden ingediend in die selectieprocedures, wordt dan 
ook elders beslist. Bekendmaking binnen het Nederlandse onderzoeksveld van 
de mogelijkheden om aanvragen in het kader van die selectieprocedures in te 
dienen, onder vermelding van dergelijke besluiten op de NWO-website reikt niet 
toe. Besluiten waarbij die middelen elders worden weggezet, moeten beschouwd 
worden als besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht. Arti-
kel 3:42 bepaalt dat dergelijke besluiten in een van overheidswege uitgegeven blad 
of een dag- of nieuwsblad, dan wel op een andere geschikte wijze bekend gemaakt 
worden. Aan dit artikel geeft NWO tot nog toe geen uitvoering.

– Verplichting tot deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb)
Een groot aantal bezwaarden (124) heeft moeite met de motivering van het afwij-
zingsbesluit op hun aanvraag. Van deze bezwaarden heeft 31,5% gelijk gekregen: 

6 Zie de noot van R.J. N. Schlössels onder de uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 21 janu-
ari 2008, no. AWB 06/6352, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S, AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A.Michiels, als 
besproken onder 9.10.2.
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de motivering van het ontvangen afwijzingsbesluit schoot tekort. Afwijzingsbe-
sluiten voorzien van een deugdelijke motivering vormt een van de moeilijkste 
onderdelen van de subsidieprocedures, omdat de einduitkomst van deze proce-
dure voortvloeit uit een vergelijkend oordeel tussen alle aanvragen, waarbij de 
discussie hierover binnen een beoordelingscommissie wordt afgesloten met – bij 
voorkeur – anonieme stemming. Daar komt dan nog bij dat NWO geen inhou-
delijke informatie wenst vrij te geven7 aangaande de concurrerende aanvragen. 
Dat komt de transparantie van de besluitvorming niet steeds ten goede. De Com-
missie B&B spreekt daarom van een deugdelijke motivering wanneer deze, in 
het licht van wat eerder tijdens de procedure is voorgevallen, voor de bezwaarde 
– naar objectieve maatstaven – begrijpelijk/afdoende duidelijk is gemotiveerd8. 
Dat impliceert dat de Commissie in sommige gevallen genoegen neemt met een 
puntenscore als (enige) motivering9. In één geval is deze gang van zaken tot voor 
de Afdeling Bestuursrechtspraak uitgevochten respectievelijk geaccepteerd door 
de Afdeling10. Efficiency overwegingen spelen hierbij een rol. Ook onderscheidt 
de Commissie tussen een motivering in het kader van een voorselectie enerzijds 
(waarbij de mate van zekerheid dat het voorstel niet voor honorering in aanmer-
king komt hét selectiecriterium is) en definitieve toe- of afwijzing anderzijds. Ten 
aanzien van een afwijzingsbesluit vindt de Commissie bovendien dat noch de 
motivering van een dergelijk besluit, noch de bezwarenprocedure zich leent voor 
een discussie over de inhoud van het voorstel waarop dat besluit respectievelijk 
die bezwarenprocedure betrekking heeft.

Volgens de Commissie B&B dient een deugdelijke motivering betreffende een 
honoreringsbesluit de volgende elementen te bevatten: 1.eindconclusie van de 
beoordelingscommissie betreffende de referentenrapporten; 2. of het voorstel 
subsidiabel is of niet, en 3. een overweging die de essentiële betekenis van het 
weerwoord binnen de beoordelingsprocedure tot uitdrukking brengt. Daarnaast 
hamert de Commissie er voortdurend op dat een afwijzingsbesluit zo positief 
mogelijk geformuleerd moet worden. Noch de motiveringseis met betrekking 
tot het weerwoord, noch de eis van een positieve toonzetting zijn mijns inziens 
steeds haalbaar. Het weerwoord van de aanvragers op het referentencommentaar 
is doorgaans al meegewogen in een eerder stadium van de procedure. Dit is het 

7 Zie voor een recentelijk gerezen discussie ter zake naar aanleiding van de uitspraak van de Recht-
bank Arnhem van 21 januari 2008, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S, AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A.Michiels, 
als besproken onder 9.10.2.

8 Zie 9.7.6, zaak 2003/030.
9 Zie 9.7.4b (Strijdigheid met de NWO subsidieregels), vraagpunt 2, en onder 9.7.6b (De motivering 

van een afwijzingsbelsuit in het kader van een volledige beoordelingsprocedure).
10 ABRvS 19 mei 2004, reg.nr. 200305743/1.
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stadium waarin de commissieleden ter voorbereiding van de commissievergade-
ring (een deel van) de aanvragen individueel van een inhoudelijk/absoluut oordeel 
voorzien. Het weerwoord komt dan tijdens de discussie in de besluitvormende 
vergadering van de betrokken beoordelingscommissie lang niet altijd meer 
expliciet aan de orde. Een positieve toonzetting valt moeilijk te verenigen met 
de negatieve commentaren die het selectieproces doorgaans bepalen11 – zoals de 
onderzoeksbevindingen van deel I laten zien – en aan de afwijzing ten grondslag 
liggen. Dat neemt niet weg dat NWO volgens mij nog een verbeterslag kan maken 
ten aanzien van haar motiveringsverplichting. Er komen – ook na de jaarlijkse 
terugkoppeling naar aanleiding van de binnengekomen bezwaar- en beroep-
schriften – nog steeds te veel bezwaren binnen waarin geklaagd wordt over de 
begrijpelijkheid van de motivering van de afwijzing.

– Verplichting tot kenbare motivering (artt. 3:47 en 3:48 Awb)
Binnen bepaalde NWO-programma’s verstuurt men de subsidiebesluiten soms 
zonder daarin enige motivering te vermelden. In geval het subsidiabele voorstel-
len betreft, die vanwege de rangorde bij de prioritering niet voor honorering in 
aanmerking konden komen, komt het zelfs relatief vaak voor dat de motivering 
tot deze mededeling beperkt blijft, ook al voldoet een dergelijke beperkte moti-
vering bij voorbaat niet12. In de plaats daarvan vermeldt men dan standaard de 
naam van een medewerk(st)er met zijn/haar telefoonnummer en de uren waarop 
hij/zij gedurende de eerstvolgende week bereikbaar is. Zo kan een aanvrager via 
een telefoongesprek de motivering van de uitkomst van zijn subsidieaanvraag 
opvragen. Alleen in geval een aanvrager daar expliciet op staat, wordt die moti-
vering alsnog schriftelijk toegezonden. Er is echter pas sprake van een ‘kenbare’ 
motivering, wanneer deze op schrift is gesteld, en toegezonden of uitgereikt13.

– Mogelijkheid aanvulling aanvraag op niet-inhoudelijke tekortkomingen alvorens 
buiten behandeling laten daarvan (art. 4:2 juncto 4:5 Awb)
Eén maal heeft NWO de verplichting van artikel 4:5 Awb genegeerd vanwege 
de bijzonder korte termijn waarbinnen de procedure in opdracht van de Minis-
ter van OCW moest worden afgehandeld. De Commissie B&B verbond daaraan 
– ten onrechte – geen gevolgen14. Zelf heb ik bij de bespreking van de betref-
fende zaak in paragraaf 9.7.4a betoogd dat artikel 4:5 van de Awb, waarop de 

11 Internationaal bekend onder: ‘identification of the weaknessess of the proposals in the selection 
procedure’.

12 Zie 9.7.6b met ABRvS 16 april 1997, nr. RO1.93.3051.
13 Zie Van Buuren en Borman 2007, p. 106.
14 Zie 9.7.4a, onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb, met zaak 

2005/055 (Big Facilities case).
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belanghebbenden zich beriepen, feitelijk niet van toepassing was, omdat de bij 
de aanvraag ontbrekende gegevens irrelevant waren voor het kunnen beslissen 
op de aanvraag. Volgens mij stond voor NWO de weg tot het opvragen van nadere 
informatie daarom niet eens open. De aanvraag had mijns inziens zelfs zonder 
meer in behandeling genomen moeten worden.

– Het ne-bis-in-idem principe (art. 4:6 Awb)
Nu NWO, gezien de vele afwijzingen van aanvragers waarvan het voorstel subsi-
diabel is beoordeeld, het beleid voert dat aanvragers hun aanvraag na afwijzing 
nogmaals kunnen indienen, kan dit leiden tot een dilemma tussen consistentie 
van beleid en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Alhoewel NWO hier kiest 
voor het gelijkheidsbeginsel (nieuwe ronde, nieuwe kansen), wijzen de onder-
zoeksbevindingen uit, dat de Commissie B&B hier soms tot een andere, meer 
genuanceerde afweging komt op grond van de ingebrachte feiten en omstandig-
heden. Ook al is niet duidelijk of de houding van de Commissie B&B dan wel 
de houding van de herindiener (‘mijn geduld is op; nu moet die subsidie toch 
wel afkomen’) hieraan debet is, een feit is dat onderzoeksbevindingen uitwijzen 
dat afwijzingsbesluiten betreffende heringediende voorstellen relatief bezwaar-
gevoelig zijn. Wellicht biedt hier uitkomst om het beleid van NWO op dit punt 
in de brochures van programma’s waarbinnen opnieuw kan worden ingediend, 
te expliciteren. Daarmee is in ieder geval de rechtszekerheid gediend. Daarnaast 
zou in de afwijzingsbesluiten betreffende heringediende voorstellen standaard 
extra informatie verstrekt kunnen worden over het aantal en het type referenten 
uit de lopende ronde en het door deze referenten gegeven commentaar afgezet 
tegen de desbetreffende gegevens uit de voorgaande ronde. Indien het voorstel in 
de lopende ronde niet subsidiabel is in tegenstelling tot de vorige ronde, zou daar-
aan ook een overweging in het afwijzingsbesluit gewijd kunnen, ja zelfs moeten 
worden.

– De hoorplicht (art. 4:7 juncto 4:12 Awb)
NWO had aanvankelijk moeite met haar wettelijke hoorplicht, voor zover die 
verder gaat dan de NWO-hoorplicht (bestaande uit het bieden van de gelegen-
heid tot wederhoor op de referentenrapporten). Dit komt vooral, omdat het toe-
passingsgebied van artikel 4:12 voor NWO niet geheel duidelijk was. De NWO 
heeft zich op dit punt geconformeerd aan de zienswijze van de Commissie B&B 
over de jaren heen, zoals ook naar voren komt uit de onderzoeksbevindingen15. 
Dit houdt in dat, na introductie door de Commissie B&B van het begrip ‘verras-
singselement’, aanvragers ook – desnoods een tweede maal – gehoord worden 

15 Zie 9.7.5a (Bezwaren tegen schending wederhoor principe).
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voorafgaand aan het nemen van subsidiebesluiten, wanneer de beoordelingscom-
missie met nieuwe feiten komt, d.w.z. feiten die een verrassingselement in zich 
dragen en die niet terug te voeren zijn op de referentenrapporten. Voorwaarde 
daarbij is wel, dat mogelijke invloed van zo’n feit op het eindoordeel niet kan 
worden ontkend. Aanvankelijk ging NWO er vanuit dat nieuwe feiten die niet 
terug te voeren waren op de referentenrapporten, per definitie terugverwezen 
naar de in de aanvraag verstrekte gegevens, en dat een terugkoppeling naar de 
aanvrager over andersluidende conclusies betreffende die aanvraag te ver voerde. 
De praktijk heeft echter uitgewezen dat men hier in een grijs gebied terecht kan 
komen. Om problemen ter zake te mijden, wordt daarom in geval van nieuwe 
feiten die een verrassingselement lijken te bevatten, de laatste jaren de aavrager 
steeds opnieuw de gelegenheid geboden om gehoord te worden.

– Het subsidiebudget (art. 4:22 Awb)
Er zijn over de onderzoeksperiode twee bezwaren ingediend over de onduidelijk-
heid van de hoogte van het subsidiebudget vermeld in de programmabrochure. In 
beide gevallen wist het betrokken gebiedsbestuur hiervoor een voor de Commis-
sie B&B acceptabele uitleg aan te voeren.

– Afdeling 4.2.5 (de subsidietoekennings- en vaststellingsbesluiten)
Onder 9.7.12 is al aangegeven dat gedurende de onderzoeksperiode slechts drie 
bezwaren zijn binnengekomen betreffende een toekenningsbesluit, die nog niet 
waren opgelost, voordat de hoorzitting plaatsvond. Deze bezwaarzaken waren alle 
drie van puur feitelijke aard.

Er doen zich binnen NWO wel eens problemen voor met subsidievaststellings-
besluiten. Zo komt het voor dat het eindverslag niet goedgekeurd kan worden, 
of dat – in het kader van een vervangingssubsidie – het eindprodukt (een boek 
of andere publicatie) nog niet beschikbaar is na afloop van de subsidietermijn. 
Omdat een subsidie betrekking heeft op een inspanningsverplichting, en niet 
op een resultatenverplichting, kan NWO doorgaans weinig meer dan de laatste 
betaling (doorgaans 10 tot 20% van het maximaal toegekende subsidiebedrag) 
achterhouden totdat de activiteiten waarvoor de subsidie verleend is, alsnog naar 
tevredenheid van NWO zijn uitgevoerd. Het nemen van het subsidievaststel-
lingsbesluit wordt in dat geval opgeschort. Indien NWO na verloop van tijd nog 
steeds niet tevreden is over de uitgevoerde activiteiten en de daarmee behaalde 
resultaten, kan bij de subsidievaststelling worden besloten dat niet meer tot uit-
betaling van de laatste subsidietranche zal worden overgegaan. Dit komt zelden 
voor. Over de onderzoeksperiode zijn bovendien nooit bezwaren binnengekomen 
betreffende een subsidievaststellingsbesluit. Een soortgelijke boodschap geldt 
met betrekking tot intrekkingsbesluiten. Deze komen praktisch niet voor. Voor 
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opduikende problemen tijdens de uitvoering van een subsidie wordt in onderling 
overleg naar oplossingen gezocht.

– Beleidsregels (Awb, Titel 4.3 met de artikelen 4:81 t/m 84)
Tijdens de onderzoeksperiode heeft slechts één bezwaarde expliciet een beroep 
gedaan op artikel 4:84. In dezelfde periode – het laatste kwartaal van 2006 
– kwam een bezwaar binnen waarin gesteld werd dat sprake was van onzorgvul-
dig beleid16. Impliciet toetste de Commissie B&B deze zaak aan de ‘bijzondere 
omstandigheden’ als bedoeld in artikel 4:84. Beide bezwaren werden ongegrond 
verklaard.

13.2b Bezwaar en beroep

Bevoegdheidsverlening

– De reikwijdte van de Awb ten aanzien van subsidiebesluiten van Europese samenwer-
kings- verbanden waarbij NWO-middelen zijn betrokken
Onder 9.7.14b zijn twee gevallen beschreven waarin Europese samenwerkings-
verbanden subsidiebesluiten nemen waarbij NWO-/Nederlandse onderzoeksmid-
delen betrokken zijn. NWO zal naar verwachting steeds meer participeren in der-
gelijke samenwerkingsvormen. De landsadvocaat meende anno 1996 dat, indien 
“NWO bestuursbevoegdheden in het kader van een overeenkomst zonder onderliggende 
afspraken op ministeriëel niveau overdraagt, er rekening mee moet worden gehouden 
dat het nieuwe samenwerkingsverband althans ten dele als bestuursorgaan in de zin 
van de Awb moet worden aangemerkt.” Alvorens in te gaan op het aspect van de 
rechtsbescherming van afgewezen Nederlandse kandidaten, vraag ik hieronder 
aandacht voor de juridische kwalificatie van een eventuele bevoegdheidsoverhe-
veling door NWO aan het internationale samenwerkings-verband in kwestie.

Allereerst valt mij op dat de landsadvocaat in bovenstaande algemene aanbeve-
ling, waarmee hij zijn advies betreffende de Vlaam-Nederlandse samenwerking 
op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur afsloot zonder aarzeling spreekt 
van ‘overdracht’ van bevoegdheden, en niet van ‘machtiging tot bevoegdheids-
uitoefening’. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de landsadvocaat aan een 
vorm van delegatie denkt, ook al had de toenmalige Commissie B&B met betrek-
king tot de Vlaam-Nederlandse samenwerkingszaak delegatie als mogelijkheid 
uitgesloten, nu de NWO-wet niet voorzag in een delegatiebevoegdheid. Indien 
inderdaad sprake zou zijn van een bevoegdheidsoverheveling door NWO (wat ik 

16 Zie 9.7.4a (Schending van wettelijke regels) onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep p de overige 
artikelen uit de Awb)’, met de zaken 2006/046 en 2006/045.
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betwijfel), dan kan ik de landsadvocaat volgen. Alleen wanneer de ESF en de 
Noorse Science Foundation zouden opereren onder verantwoordelijkheid van 
NWO, zou sprake kunnen zijn van mandaatverlening, nu dat een wezenlijk ken-
merk daarvan is17. Mijns inziens is dat echter niet het geval. Een ‘Foundation’ is 
te vergelijken met een stichting waarbij de Board van de Foundation een eigen 
verantwoordelijkheid draagt op grond van de wettelijke regelgeving waarop die 
Foundation is gebaseerd.

De opties die dan overblijven zijn: ofwel er is sprake van buitenwettelijke dele-
gatie, ofwel er is geen sprake van een bevoegdheidsoverheveling maar enkel van 
subsidieverlening. Pas indien geen van beide opties houdbaar zijn, zal vastgesteld 
kunnen worden dat zich hier een nieuw juridisch verschijnsel voordoet. Hierbij 
heb ik betrokken dat de derde vorm van toekenning van een bestuursbevoegdheid 
in het bestuursrecht, te weten attributie, bij voorbaat is uitgesloten, nu attributie 
is voorbehouden aan de wetgever, omdat het daarbij gaat om het creëren en toe-
kennen van een nieuwe bevoegdheid18.

In geval van buitenwettelijke delegatie zou de buitenlandse instelling als dele-
gataris toch in elk geval besluiten moeten kunnen nemen als bedoeld in artikel 
1:3, eerste lid, Awb. Dergelijke besluiten kunnen slechts genomen worden door 
een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, Awb. Echter, de Awb geldt 
alleen voor bestuursorganen die ingevolge de Nederlandse wetgeving met Neder-
lands openbaar gezag zijn bekleed. Noch de ESF, noch de Noorse Science Founda-
tion voldoen hieraan19. Immers, het budget dat deze organisaties ter beschikking 
staat, is weliswaar voor een bepaald percentage ontleend aan NWO-middelen, 
maar dit percentage staat los van het percentage dat Nederlandse onderzoekers 
tezamen uit dit budget aan subsidie weten binnen te halen. Daarmee heeft dele-
gatie van bevoegdheden door NWO aan een internationale instelling geen zin.

Binnen het bestaande theoretisch stramien van juridische mogelijkhe-
den blijft dan over de optie dat NWO op grond van haar subsidieverlenende 
bevoegdheden middelen wegzet in Europees samenwerkingsverband onder de 
voorwaarde dat de middelenverdeling plaatsvindt volgens de binnen dat samen-
werkingsverband afgesproken beoordelingsprocedure20. In die optie is sprake 
van een subsidieverleningsbesluit (met een maximum bijdrage) van algemene 
strekking. Tegen dit besluit kunnen potentiële aanvragers en hun universiteiten 

17 Samsoms Algemene wet bestuursrecht III, artikelsgewijs commentaar. H.E. Bröring, Titel 10.1 
Mandaat en delegatie, Inleiding. Wezenskenmerken.

18 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 114-115. Zie ook Burkens, Kummeling & Vermeulen, 1994, p. 
51.

19 Zie ook artikel 10:15 Awb: “Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wette-
lijk voorschrift is voorzien”.

20 Zo ook de Rechtbank Breda 31 december 1996, rolnr. 95/1270 WET STI Z.
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niet in bezwaar/beroep komen op grond van artikel 1:2, lid 1, Awb omdat zij bij 
dit besluit geen direct en concreet belang hebben. In zijn algemeenheid meen ik 
dat de universiteiten evenmin op grond van artikel 1:2, tweede lid, Awb bezwaar 
kunnen aantekenen tegen een dergelijk subsidiebesluit. De wetgever heeft name-
lijk NWO – en niet de universiteiten – belast met de verdeling van de zogenaamde 
2e geldstroom middelen in overeenstemming met haar geldende strategienota21, 
terwijl NWO daarbij rekening dient te houden met onder meer het door de 
Minister van OCW vastgestelde wetenschapsbudget en de instellingsplannen 
van de universiteiten22. Mocht iemand er niettemin aan twijfelen of NWO de 
bevoegdheid heeft om Nederlandse overheidsmiddelen weg te zetten ten behoeve 
van in Europees verband georganiseerde subsidieprogramma’s (met het risico 
dat daarmee buitenlands onderzoek wordt bekostigd), dan zou ik willen wijzen 
op het fenomeen dat Konijnenbelt & Van Male23 benoemen als ‘geïmpliceerde 
bevoegdheden’, dat wil zeggen bevoegdheden die beschouwd kunnen worden 
als inbegrepen te zijn bij wel uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden (hier de 
subsidieverleningsbevoegdheden). Hierbij dient voorts betrokken te worden dat 
de Europese samenwerkingsverbanden waarin NWO participeert gefaciliteerd 
zijn door de volkenrechtelijke afspraken die op ministerieel niveau zijn gemaakt 
tussen de EU-lidstaten. Een punt van aandacht vraagt nog wel de bekenmaking 
van deze subsidieverleningsbesluiten van algemene strekking. Artikel 3:42 Awb 
schrijft voor dat deze kan geschieden door kennisgeving in een van overheids-
wege uitgegeven blad (de Staatscourant) of op een andere geschikte wijze, maar 
dat niet volstaan kan worden met een elektronische bekendmaking (plaatsing op 
de NWO-website). Ten slotte kunnen de (subsidie)toekenningsbesluiten die NWO 
neemt naar aanleiding van het besluit van de internationale instelling aangaande 
de uitkomst van de procedure mijns inziens gezien worden als besluiten die 
onder het hierboven bedoelde subsidieverleningsbesluit van algemene strekking 
hangen. Tegen deze besluiten, alsook de daarop volgende vaststellingsbesluiten 
kan mijns inziens wel bezwaar worden aangetekend.

Mijn conclusie is dat deze laatste optie, met terzijde stelling van de opvat-
ting van de Landsadvocaat anno 1996, een afdoende juridische onderbouwing 
verstrekt voor de wijze waarop NWO opereert in Europese samenwerkingsver-
banden. Tevens maakt deze optie duidelijk waarom de rechtsbescherming die de 
Awb burgers biedt, niet werkt ten aanzien van de door het internationale samen-
werkingsverband genomen afwijzingsbesluiten.

21 De artikelen 3 en 18, 1e en 3e lid, van de NWO-instellingswet.
22 Artikel 18, 2e lid, van de NWO-instellingswet. 
23 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 117.
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– Het begrip ‘belanghebbende’ (art. 1.2 Awb)
De ABRvS heeft bepaald dat, nu bij ZonMw enkel rechtspersonen kunnen 
indienen en subsidie ontvangen, alleen deze rechtspersonen (en niet de indivi-
duele onderzoekers binnen die rechtspersonen) tegen een besluit van ZonMw in 
bezwaar kunnen komen. Omgekeerd ben ik van mening dat de universiteiten 
een eigen rechtstreeks belang hebben bij toekenning van tweede geldstroommid-
delen. De Colleges van Bestuur van de universiteiten hebben volgens mij dan ook 
recht op een uitnodiging voor een hoorzitting betreffende de afwijzing van subsi-
diebesluiten waarvan een van hun onderzoekers de hoofdaanvrager is, alsook op 
toezending van het besluit op bezwaar/beroep.

Advisering (Awb, afdeling 3.3)
Uit de onderzoeksbevindingen blijkt niet dat de Commissie B&B in het kader 
van haar advisering anders te werk gaat of optreedt bij bezwaarschriften dan bij 
beroepschriften24. Dat is niet van zelf sprekend, met name gezien de specifieke 
bevoegdheden die artikel 7:13, vierde lid, de Awb toekent aan een bezwaaradvies-
commissie (maar niet aan een administratieve beroepscommissie). Tot nog toe 
heeft de Commissie B&B het – in haar hoedanigheid van bezwaaradviescommis-
sie – blijkbaar zonder toepassing van deze bevoegdheden kunnen stellen.

Uit de onderzoeksbevindingen die in subparagraaf 9.7.14d besproken zijn, 
blijkt overigens dat de Commissie volledig staat achter het NWO-beleid om aan 
een bezwaarde geen informatie uit de dossiers van andere aanvragers te verstrek-
ken. In die subparagraaf is ook de enige zaak25 – een bezwaarzaak – besproken 
waarin de Commissie B&B de gehonoreerde voorstellen onder couvert opvroeg, 
omdat het ingediende bezwaarschrift betrekking had op een als eerste onder de 
honoreringsstreep geëindigd voorstel. Daardoor ging de onder couvert opgevraagde 
informatie deel uitmaken van het bezwaardossier. In deze zaak werd echter door 
de bezwaarde niet gevraagd om informatie uit de dossiers betreffende de wel geho-
noreerde voorstellen, zodat de Commissie B&B ook geen beslissing behoefde te 
nemen op grond van haar bevoegdheid ex artikel 7:13, vierde lid, van de Awb.

24 Zie bijvoorbeeld onder 9.7.5b (Bezwaren tegen het meenemen van externe nieuwe feiten).
25 Zaak 2003/038, besproken onder 9.8, contraire zaak no 4; zie voor het al dan niet informatiever-

strekking ook onder 9.10.2, bij bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 21 janu-
ari 2008, JB 2008, 51.
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De hoofdstukken 6 en 7 van de Awb

– Intrekking of wijziging van een besluit na bezwaar/beroep (artt. 6:18, lid 3, en 6:19, 
lid 1, Awb)
De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat na indiening van een bezwaarschrift 
of beroepschrift het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen soms zelf al 
inziet dat het besluit qua motivering niet toereikt. Het besluit wordt dan aange-
vuld of ingetrokken en er wordt een nieuw besluit voorbereid. De praktijk om het 
primaire besluit aan te vullen, wordt een enkele keer gebruikt binnen NWO; de 
praktijk om het besluit in te trekken met de mededeling dat een nieuw besluit in 
voorbereiding is, wordt herhaaldelijk gevolgd binnen ZonMw. ZonMw probeert 
dan de behandeling van het bezwaarschrift te ‘bevriezen’ totdat het nieuwe besluit 
is genomen. Zolang het nieuwe besluit nog niet genomen is, blijft onduidelijk of 
ZonMw opnieuw tot een afwijzing komt, dat wil zeggen met een gelijkluidend 
besluit voorzien van een andere motivering. Artikel 6:18 van de Awb is feitelijk 
niet geschreven voor situaties waarin het besluit gelijkluidend blijft. Omdat arti-
kel 6:19, eerste lid, bepaalt dat het bezwaar zich ook richt tegen het nieuwe besluit 
(althans indien dat anders luidt), wil ZonMw het nieuwe besluit afwachten waar-
mee soms vele weken gemoeid zijn. Dat leidt tot vertraging van de afhandeling 
van bezwaarschriften. De bezwaarden leggen zich hier doorgaans bij neer. Ik ben 
evenwel van mening dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik van artikel 6:18 
Awb.

– Passeren vormgebrek (art. 6:22 Awb)
Dit artikel heeft de Commissie B&B in bezwaar/beroep een enkele keer expliciet 
toegepast, met name waar in eerste instantie schending van de hoorplicht had 
plaatsgevonden. In geval in bezwaar/beroep duidelijk is dat de nieuwe feiten ten 
aanzien waarvan niet is gehoord, niet van overwegende invloed zijn geweest op 
het eindoordeel, meent de Commissie B&B zelfs dat geen sprake is van schen-
ding van de hoorplicht. Dan wordt ook geen beroep gedaan op artikel 6:22 Awb.

Waar bezwaren zijn ingebracht dat de procedure onvoldoende zorgvuldig is 
uitgevoerd of dat een rechtsbeginsel is geschonden, wijzen de onderzoeksbevin-
dingen uit dat de Commissie standaard nagaat inderdaad sprake is van een der-
gelijke schending, en zo ja, of de bezwaarde door die geconstateerde schending is 
benadeeld ten opzichte van de overige aanvragers. Is dat niet het geval, dan kan 
het bezwaar niet dienen, ook al wordt doorgaans niet verwezen naar artikel 6:22 
Awb.

– Regeling van de hoorplicht in bezwaar/beroep (artt. 7:2 t/m 7:6 en 7:16 t/m 7:20)
De onderzoeksresultaten wijzen er niet op dat aan deze belangrijke plicht een 
minder correcte uitvoering gegeven zou worden. Zaken die door het Secretari-
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aat, eventueel na overleg met de voorzitter van de Commissie B&B, ontvankelijk 
worden geacht, worden automatisch op de eerstvolgende hoorzittingsagenda 
geplaatst, waarop nog plaats is voor nieuwe zaken. Tijdens de onderzoeksperiode 
is het niet voorgekomen dat een der partijen in een subsidiezaak of de Commissie 
zelf een tweede hoorzitting noodzakelijk achtte.

– Dossiervorming (art. 7:4, tweede lid, Awb)
Het maken van verslagen, met name van in het kader van het beoordelingsproces 
afgenomen interviews en telefonische vergaderingen, schoot er aanvankelijk wel 
eens bij in. Tegenwoordig ontbreken deze verslagen vrijwel niet meer. Van de 
afgenomen interviews wordt – helaas nog niet standaard, maar wel in het meren-
deel van de gevallen – een bandopname gemaakt, zodat daarvan een transcriptie 
kan worden aangeleverd in geval een bezwaar- of beroepschrift wordt ingediend.

Alhoewel preadviezen interne stukken zijn ten behoeve van de oordeelsvor-
ming van de beoordelingscommissie, worden deze, nu zij behoren tot ‘alle verder 
op de zaak betrekking hebbende stukken’ als bedoeld in artikel 7:4, tweede lid, 
standaard opgevraagd door het Secretariaat van de Commissie B&B en aan in het 
bezwaar-/beroepsdossier toegevoegd.

– Beslistermijnen (artt. 7:10 en 7:24 Awb)
Artikel 6 EVRM stelt dat elk individu bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn. Desondanks wordt in praktisch elk 
handboek over de bestuurlijke voorprocedure opgemerkt dat de termijn voor 
het beslissen op bezwaar-/beroep door de meeste bestuursorganen structureel 
wordt overschreden26. Voor NWO bedraagt de bezwaar- en beroepstermijn 14 
weken omdat sprake is van a. inschakeling van een externe adviescommissie, 
en b. tijdens de zitting wordt aangekondigd dat de zaak vanaf de dag van de zit-
ting nog maximaal zes weken loopt, en bezwaarden daar steeds mee instemmen. 
Wanneer ik alle 276 zaken meetel, die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure 
hebben doorlopen, kom ik uit op een gemiddelde termijn van 3,5 maand of te 
wel 16 weken. Hierbij is geen rekening gehouden met het zomerreces van de 
leden van de Commissie B&B dat aansluit bij het universitaire zomerreces (juli en 
augustus), noch met zaken die – doorgaans op verzoek van een bezwaarde – zijn 
uitgesteld. Wanneer deze laatste zaken – die vijf maanden of langer in beslag 
nemen – niet meegeteld worden, dan komt ik uit op een gemiddelde doorlooptijd 
van bezwaar-/beroepzaken van 3 maanden en 6 dagen. Dat wil zeggen dat NWO 
zich bij de afhandeling van haar bezwaar-/beroepszaken door de bank genomen 

26 Koenraad & Sanders 2006, p. 143.
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houdt aan de wettelijke termijn voor het beslissen op bezwaar-/beroep. Inclusief 
ZonMw wordt uitgekomen op een gemiddelde beslistermijn van 14,5 week. Dit 
laatste hangt deels samen met de hierboven vermelde wijze van omgang door 
ZonMw met artikel 6:18 Awb, derde lid, van de Awb. Zelfs het aanhouden van 
maar enkele zaken heeft, nu het bij die aanhouding om enige maanden gaat, een 
merkbare invloed op de gemiddelde beslistermijn. Ook komt het voor dat een aan-
vrager op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden in combinatie met 
de bijzondere feiten en omstandigheden van zijn zaak pas na een aantal maanden 
op een zitting kan verschijnen om zijn zaak nader toe te lichten. Dat neemt niet 
weg, dat desondanks gesteld kan worden dat de bij NWO en ZonMw ingediende 
bezwaar- en beroepschriften gemiddeld binnen de daarvoor gestelde wettelijke 
termijn van 14 weken worden afgehandeld.

– Heroverweging op grondslag van het bezwaarschrift respectievelijk onderzoek naar 
de gegrondheid van het beroepschrift (art. 7:11 respectievelijk art. 7:25 Awb)
De ingebrachte bezwaren: Doorgaans liggen de feiten die ten grondslag liggen aan 
en/of samenhangen met de ingebrachte bezwaren aan het eind van de hoorzit-
ting duidelijk op tafel. Ik heb slechts één zaak gevonden, waarin dat niet het geval 
was. Deze zaak27 is besproken in subparagraaf 9.7.4a.

Nieuw ingebrachte feiten relevant voor het inhoudelijk oordeel: In een specifiek 
geval oordeelde de Commissie B&B dat de moeilijke omstandigheden die een kan-
didate had ondervonden bij het opstellen van haar aanvraag in het kader van het 
Aspasia-programma (een vrouwenprogramma) alsnog nieuw ingebracht konden 
worden als bijkomende omstandigheid in haar bezwaarzaak, nu het aanvraagfor-
mulier hierover geen vragen had gesteld (beoordeling ex nunc). In de regel kunnen 
in bezwaar/beroep geen nieuwe feiten worden ingebacht door de belanghebbende. 
De inhoud van een subsidieaanvraag ingediend in het kader van programma 
waarbij de aanvragers met elkaar in concurrentie treden ter verkrijgen van een 
subsidie, wordt namelijk – ook in bezwaar/beroep – beoordeeld naar de deadline 
voor indiening, en eventueel, bij uitzondering naar het moment waarop de beoor-
deling van de aanvragen plaats heeft gevonden (beoordeling ex tunc)28.

Nieuwe feiten die procesmatig van belang zijn: Deze feiten nemen de Commissie 
B&B en het Algemeen Bestuur van NWO, waar deze opkomen, steeds mee bij de 
advisering respectievelijk de besluitvorming in bezwaar/beroep (beoordeling ex 
nunc).

27 Zie 9.7.4a (schending van wettelijke regels), zaak 2006/045 (Rubicon-beurs).
28 Zie 3.6.2 (De praktijk van de besluitvorming in bezwaar), 9.7.5b (Bezwaren tegen het meenemen 

van externe nieuwe feiten), en de onder 13.2a bij de behandeling van art. 3.2 Awb onder ‘nieuwe 
feiten’ gegeven nuancering.
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– De beslissing op bezwaar respectievelijk beroep (artt. 7:11 en 7:25 Awb)
De ontvankelijkheid van het bezwaar/beroep: De rechtsbevindingen laten zien dat 
het vraagstuk van de rechtsbescherming tegen de overheid als centraal onderwerp 
van algemeen bestuursrecht door het Europese recht en door samenwerkingsver-
banden op Europees en mondiaal niveau een andere dimensie heeft gekregen. 
Hierover is onder het eerste kopje (‘Bevoegdheidsverlening’) van deze subpara-
graaf al het een en ander gezegd.

Een volledige heroverweging: De leden van een beoordelingscommissie hebben 
geen zitting in deze commissie vanwege hun specifieke vakinhoudelijke kennis. 
Deze wordt ingebracht door de referenten. Dat neemt niet weg dat de leden van 
een beoordelingscommissie geacht worden voorstellen binnen hun vakgebied te 
(kunnen) begrijpen, zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over de zorgvul-
digheid waarmee het beoordelingsproces is uitgevoerd aan de hand van de door 
hen vastgestelde feiten en omstandigheden. Dat betekent dat de Commissie B&B 
het inhoudelijk oordeel van een beoordelingscommissie niet over kan doen, maar 
daartoe een zekere afstand moet bewaren bij haar oordeelsvorming (marginale 
toetsing van het inhoudelijk oordeel). Een andere beperking van de volledige her-
overweging is in de vorige alinea besproken: vanwege een gelijke behandeling 
van alle aanvragers die met elkaar in concurrentie treden, wordt de inhoud van 
subsidieaanvragen beoordeeld naar de feiten zoals die op het moment van de 
deadline voor indiening voorliggen (ex tunc beoordeling).

Terugverwijzing na vernietiging of herroeping: Artikel 7:25 Awb eist dat het 
Algemeen Bestuur bij (dat wil zeggen: tegelijkertijd met de) vernietiging van een 
bestreden besluit in beroep, voor zover nodig, een nieuw besluit neemt. Een soort-
gelijke eis geldt voor artikel 7:11 krachtens de jurisprudentie van met name de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State29. Echter, de praktijk binnen 
NWO laat een andere gang van zaken zien. In beroep is het vaste praktijk dat het 
Algemeen Bestuur de zaak in geval van vernietiging van een bestreden besluit 
terugverwijst naar het bestuursorgaan dat het vernietigde besluit heeft genomen 
teneinde een nieuw besluit te nemen. In bezwaar hangt het van de situatie af op 
welke wijze in geval van een herroeping gekomen wordt tot een nieuw besluit. 
Deze afwijking van de Awb-regelgeving respectievelijk de door de appèlrechter 
daaraan gegeven interpretatie laat zich als volgt verklaren.

Binnen NWO zijn de inhoudelijke argumenten die geleid hebben tot een eind-
oordeel betreffende een onderzoeksvoorstel afkomstig van de betrokken beoor-
delingscommissie. Omdat deze argumenten worden uitgewisseld en/of boven 
komen drijven in een discussie van die beoordelingscommissie waarin de om een 

29 Zie de in de tweede alinea van subparagraaf 3.4.2 gegeven jurisprudentie.
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subsidie concurrerende voorstellen onderling worden vergeleken, en NWO geen 
gegevens vrijgeeft over de voorstellen van de overige kandidaten, kan het verslag 
van die discussie geen volledige weergave vormen van respectievelijk voldoende 
inzicht bieden in hetgeen precies is besproken. Bovendien kan die beoordelings-
commissie al ontbonden zijn. Dat maakt dat het Algemeen Bestuur over onvol-
doende gegevens beschikt om het nieuw te nemen besluit zelf voor te kunnen 
bereiden. Zij is daarvoor afhankelijk van de beoordelingscommissie die onder 
verantwoordelijkheid opereert van het bestuursorgaan dat haar heeft ingesteld. 
Daarom verwijst het Algemeen Bestuur de zaak terug naar dat bestuursorgaan 
voor het nemen van een nieuw besluit. Daar komt bij dat in dat geval de wette-
lijke termijn voor het nemen van een nieuw besluit aangehouden kan worden. De 
wettelijke beroepstermijn is door de afhandeling van het beroepschrift immers 
inmiddels geheel of grotendeels opgebruikt. In dit opzicht volgt NWO dus de wet 
(artikel 7:25) niet op, en evenmin de jurisprudentie (artikel 7:11) voor zover de 
daadwerkelijke beoordeling decentraal is uitgevoerd.

De hier beschreven afwijkende gang van zaken binnen NWO heeft gevolgen 
voor de het verdere verloop van een zaak waarin de aanvrager zich evenmin niet 
in het nieuwe besluit kan vinden. Indien de wet op dit punt gevolgd zou zijn, zou 
deze aanvrager zijn zaak na afloop van de bezwaar/beroepsprocedure gelijk aan 
de rechter hebben kunnen voorleggen. Nu moest de betrokken aanvrager eerst 
opnieuw in bezwaar komen bij het Algemeen Bestuur tegen het nieuwe primaire 
besluit (tweede bezwaarronde), en kan feitelijk, ook na deze tweede bezwaar-
ronde, alleen door naar de rechter, wanneer het Algemeen Bestuur het nieuwe 
besluit in deze tweede ronde wel in stand laat (waarbij het bezwaar-/beroepschrift 
doorgaans ongegrond wordt verklaard). Daarmee wordt de betrokken belangheb-
bende onredelijk lang afgehouden van een beroep op de rechter, hetgeen strij-
dig is met artikel 6 EVRM. Tevens wordt deze belanghebbende daarmee tekort 
gedaan in zijn rechtsbescherming in vergelijking tot andere belanghebbenden. 
Deze rechtens ongewenste situatie heeft zich in de onderzoeksperiode drie maal 
voorgedaan. Mijn conclusie luidt dan ook dat het Algemeen Bestuur de tot nog 
toe gevolgde werkwijze als hier beschreven zal moeten opgeven. Zij zal moeten 
overstappen op de in de wet en de jurisprudentie voorgestane werkwijze door 
eerst een tussenbeslissing te nemen waarbij besloten wordt nader deskundigen-
advies in te winnen onder vermelding van de termijn waarop dit advies verwacht 
kan worden, en de mededeling dat dit advies opnieuw zal worden teruggekop-
peld naar de betrokken belanghebbende. Na die terugkoppeling zal vervolgens 
dan de beslissing op bezwaar of beroep genomen kunnen worden. Overigens 
voorziet het voorstel van de Raad van State aan de Regering tot wijziging van het 
procesrecht in de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden besluiten op 
bezwaar/beroep op te knippen.
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– De motivering van de beslissing op bezwaar/beroep (artt. 7:12 en 7:26 Awb)
Zoals hierboven al aangegeven, is de Commissie B&B van mening dat een 
bezwaar/beroepsprocedure zich niet leent voor een discussie over de inhoud van 
het voorstel. Toch wordt die discussie vaak uitgelokt door een bezwaarde. Het is 
geen eenvoudige opgave voor de Commissie om zich enerzijds bij haar advisering 
empathisch op te stellen tegenover bezwaarden (uit een oogpunt van klantvrien-
delijkheid) en anderzijds voldoende afstand te houden van het inhoudelijk oor-
deel (dat de Commissie niet over kan doen). Indien de Commissie B&B hier niet 
de juiste balans weet te vinden, kan dat averechts werken. Gaat de Commissie 
te veel mee in de belevingswereld van de belanghebbende, dan kan dit bij een 
bezwaarde – ten onrechte – de indruk wekken dat hij/zij wel een kans maakt om 
zijn zaak te winnen in een rechterlijke procedure. Neemt de Commissie te veel 
afstand van hetgeen de bezwaarde inbrengt, dan kan dat de indruk wekken bij 
de bezwaarde dat er niet naar hem/haar geluisterd wordt respectievelijk dat de 
bezwaar-/beroepsprocedure niet meer is dan een formaliteit.

– Contraire besluiten op bezwaar/beroep (artt. 7:13, lid 7, en 7:26, lid 2, Awb)
De onderzoeksbevindingen laten zien dat de besluiten uit de onderzoeksperiode 
waarin het Algemeen Bestuur het advies van de Commissie B&B niet overnam 
(en aldus een ‘contrair’ besluit neemt), allen zijn voorzien van een uitgebreide 
motivering. Gemiddeld wordt eens per jaar een contrair besluit genomen. Niets 
wijst erop dat het Algemeen Bestuur niet voorzichtig om gaat met haar bevoegd-
heid om contrair te gaan.

– De ABBB
De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat van deze beginselen vooral het gelijk-
heidsbeginsel een rol van betekenis speelt in bezwaar en beroep. Verder zijn een 
relatief groot aantal bezwaren (126=18,5% van alle ingediende bezwaren in de 
onderzoeksperiode) ingediend waarin wordt gesteld dat het zorgvuldigheidsbe-
ginsel is geschonden met betrekking tot de uitvoering van de beoordelingspro-
cedure. Echter, blijkbaar weten de indieners van deze bezwaren hun gevoelens 
van onbehagen op dit punt weinig concreet te maken. Slechts in 9,5% van deze 
bezwaren kwam de Commissie tot een gegrond verklaring. Op één punt is de 
Commissie B&B heel duidelijk: in geval van behoorlijke discrepanties tussen 
de oordelen van zowel de referenten als de commissieleden dienen deze discre-
panties uitdrukkelijk besproken te worden binnen de beoordelingscommissie. 
Anders is sprake van een onzorgvuldig uitgevoerde procedure. Deze Commissie 
toetst verder weliswaar ambtshalve of het dossier feiten of omstandigheden bevat 
die erop wijzen dat de procedure onzorgvuldig is verlopen, maar in hoeverre de 
opzet van de procedures afdoende zorgvuldig is, blijft praktisch geheel buiten 
beschouwing in bezwaar en beroep. Slechts in één zaak werd – zonder succes 
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overigens – een beroep op artikel 4:84 van de Awb gedaan30. Toch wijzen de 
onderzoeksbevindingen uit dat het op dit punt bij veel bezwaarden wringt, niet 
alleen bij degenen van wie de bezwaren als oneigenlijke bezwaren (omdat zij de 
inrichting van de procedure zelf betroffen) niet-ontvankelijk werden verklaard. 
Aangezien de onderzoeksbevindingen ook indicaties geven in welke richting 
gezocht moet worden teneinde aan de gevoelens van onbehagen ten aanzien van 
de opzet van de procedures tegemoet te komen, zal hierop in hoofdstuk 14 nader 
worden ingegaan. Dit hoofdstuk 13 gaat daar echter niet over.

13.3 Onderzoeksbevindingen betreffende de NWO-subsidieregels

Uit de onderzoeksbevindingen komt de volgende informatie naar voren:

– De voorgeschreven beoordelingscriteria (art.2.6 Regeling Subsidieverlening NWO)
In enkele gevallen stelde de Commissie B&B vast dat oneigenlijke beoordelings-
criteria waren gebruikt. Volgens de Commissie B&B leidt dit tot een ontoerei-
kende motivering. Het enkele feit dat sprake is van een ontoereikende motive-
ring, behoeft niet per definitie tot een vernietiging of herroeping te leiden, omdat 
zo’n motivering in principe voor verbetering vatbaar is. De Commissie adviseerde 
dan ook enkel wanneer bleek dat de belanghebbende daardoor was benadeeld, tot 
vernietiging of herroeping van het bestreden besluit. Feitelijk past de Commissie 
hier, zij het impliciet, artikel 6:2231 van de Awb toe. Volgens mij is hier echter ook 
sprake van een onrechtmatig genomen besluit, omdat de primaire oordeelsvor-
ming op grond van artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO – zijnde 
een algemeen verbindend voorschrift – slechts aan de hand van de in de brochure/
call for proposals gegeven beoordelingscriteria mag plaatsvinden. Dat heeft con-
sequenties voor de uitkomst van de bezwaar-/beroepsprocedure. Beoordelingscri-
teria stellen namelijk eisen aan de materiële inhoud van een besluit. Uit artikel 
6:22 kan mijns inziens a contrario worden afgeleid dat, in geval wordt vastgesteld 
dat een bestreden besluit niet voldoet aan dergelijke eisen, het besluit steeds voor 
vernietiging of herroeping in aanmerking komt. Of een belanghebbende door 
schending van de regelgeving al of niet benadeeld is, doet er dan niet meer toe. 
De Commissie ‘labelt’ het gebruik van oneigenlijke beoordelingscriteria mijns 

30 Zie 9.7.4a (Schending van wettelijke regels) met 2006/046 (stapelen van subsidies).
31 Artikel 6:11 Awb luidt: “Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks 

schending van een vormvoorschrift, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist, in stand 
worden gelaten indien blijkt dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.”
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inziens dan ook niet correct met als mogelijk gevolg een onjuiste toepassing van 
artikel 6:22 van de Awb.

Ook werden de beoordelingscriteria in een enkel geval onjuist toegepast door 
bij een ex aequo uitkomst met betrekking tot de voorstellen rond de ‘honorerings-
streep’ verder te prioriteren op grond van een selectie uit de voorgeschreven cri-
teria. De Commissie vond dat de beoordelingscommissie daarmee ten onrechte 
een inhoudelijk deskundigen oordeel had gegeven, dat wil zeggen een inhoudelijk 
oordeel dat aan de referenten is voorbehouden. In deze gevallen kwam de Com-
missie wel steeds tot een gegrond verklaring respectievelijk een vernietiging/her-
roeping van het bestreden besluit.

– De verplichting tot inschakeling van referenten en de verplichting tot wederhoor (art. 
2.6 Regeling Subsidieverlening NWO)
Het Programma Publicatiebijdragen (dat eind 2007 is gestopt) kende – m.i. ten 
onrechte – geen wederhoorprocedure, ondanks dat bij de beoordelingsprocedure 
externe, onafhankelijke deskundigen werden ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor 
sommige Investeringsprogramma’s die decentraal, door de gebiedsbesturen 
worden uitgevoerd. De Commissie raadde in een van haar adviezen betreffende 
deze programma’s aan die mogelijkheid alsnog in te bouwen in de procedure. 
Beide programma’s kunnen beschouwd worden als ‘programma’s van geringe 
omvang’. Artikel 2:10 van de Regeling subsidieverlening biedt voor dit type 
programma’s de mogelijkheid om ten aanzien van advisering, beoordeling en 
besluitvorming een van artikel 2.6 – welke artikel inschakeling van referenten 
en de verplichting tot wederhoor voorschrijft – afwijkende procedure te volgen. 
Of inschakeling van referenten mogelijk is zonder de verplichting tot wederhoor 
wordt daarbij in het midden gelaten. Dat is jammer, omdat de regelgeving over 
de hoorplicht in het kader van de primaire besluitvorming zoals neergeleg in de 
Awb evenmin geheel helder is32, in elk geval voor wat betreft subsidiebesluiten. 
Mijns inziens zal elk betrokken bestuursorgaan hier zijn eigen afweging moeten 
maken waarbij aspecten als snelheid van besluitvorming, te spenderen overhead-
kosten en bezwaarrisico’s gewicht in de schaal (kunnen) leggen.

De verplichting tot inschakeling van referenten houdt m.i. in dat NWO over 
de wijze waarop die inschakeling plaatsvindt, ook verantwoording aflegt. Tot nog 
toe gebeurt dat niet. Dit punt wordt verder aan de orde gesteld onder 14.2.1a.

32 Zie de artt. 4.7 t/m 4:12 Awb, zoals besproken in 3.5.1 (De hoorplicht en haar functies), derde 
alinea.

Valk binnen_14.indd   389 28-5-2008   11:29:28



390

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

– De voorgeschreven scheiding tussen inhoudelijk oordeel en het te nemen besluit (art. 
2.7 Regeling Subsidieverlening NWO)
De formulering van artikel 2.7 (een bestuursorgaan neemt een subsidiebesluit 
aan de hand van het advies van een beoordelingsadviescommissie) veronderstelt 
dat de NWO-bestuursorganen nog over de nodige ruimte beschikken om op 
inhoudelijke gronden van dat advies te kunnen afwijken. In de praktijk wordt van 
deze ruimte geen gebruik gemaakt. Het lijkt erop dat in dit artikel wordt gelezen 
als dat sprake is van een voorgeschreven scheiding tussen het inhoudelijk oordeel 
en het te nemen besluit. Of dat ook de bedoeling is geweest bij de opstelling van 
dit artikel, blijft onduidelijk nu de Regeling subsidieverlening niet van een toe-
lichting is voorzien, en in het desbetreffende dossier geen aanwijzingen te vinden 
zijn die wijzen in de richting van een bepaalde interpretatie van dit artikel.

De hierboven vermelde mogelijkheid die artikel 2.10 biedt om af te wijken 
van artikel 2.6, geldt ook mutatis mutandis ten aanzien van artikel 2.7. Deson-
danks ben ik er geen voorstander van dat een gremium dat, zonder inschake-
ling van referenten (en daarmee waarschijnlijk zonder wederhoor), een aantal 
met elkaar in concurrentie tredende subsidievoorstellen inhoudelijk beoordeelt, 
tevens de subsidiebesluiten neemt. Dat maakt die subsidiebesluiten bijzonder 
bezwaargevoelig, omdat de ‘macht’ tot middelenverdeling dan in ‘één hand’ is 
geconcentreerd. In dat geval raad ik aan vast te houden aan een scheiding tussen 
inhoudelijk oordeel en het nemen van het besluit.

– De buitenbehandelingstelling (art. 2.8 Regeling Subsidieverlening NWO)
Binnen NWO wordt in het kader van de al dan niet buitenbehandelingstelling 
van een aanvraag nog vaak de eerder ingeburgerde term ‘niet-ontvankelijk ver-
klaring’ gebruikt. Het kan hier slechts om een buitenbehandelingstelling op 
grond van formele redenen gaan. In een enkel geval werd bezwaar gemaakt tegen 
buitenbehandelingstelling vanwege het inhoudelijk niet passen van de aanvraag 
binnen het programma waarbinnen die aanvraag was ingediend (zie aanhef 
en sub b van art. 2.8). De Commissie B&B overwoog dat daarmee de aanvraag 
ook inhoudelijk was beoordeeld – welk oordeel volgens de Commissie B&B aan 
de beoordelingscommissie is voorbehouden -, zodat een afwijzend besluit had 
moeten worden genomen in plaats van een besluit tot buitenbehandelingstelling. 
De Commissie B&B vond dat in deze gevallen de aanvraag alsnog in behandeling 
moest worden genomen, zodat de beoordelingscommissie de passendheid van de 
aanvraag binnen het programma zou kunnen beoordelen en het besluitvormend 
orgaan aan de hand van het advies van de beoordelingscommissie ter zake een 
beslissing in eerste instantie zou kunnen nemen. Gezien mijn conclusies naar 
aanleiding van de bespreking van de artikelen 7:11 en 7:25 Awb in dit hoofdstuk 
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1333 ben ik van mening dat het besluit van het Algemeen Bestuur naar aanleiding 
van de ingediende bezwaren had moeten worden aangehouden totdat inhoude-
lijke terugkoppeling naar de beoordelingscommissie had plaatsgevonden. Ver-
volgens had het besluit over de al dan niet passendheid van het voorstel binnen 
het programma tegelijkertijd met de vernietiging/herroeping van het bestreden 
besluit in tweede instantie genomen moeten worden. Problematisch is daarbij 
wel dat, indien het oordeel luidt dat het voorstel alsnog in behandeling moet 
worden genomen, de ronde waarbinnen het voorstel is ingediend, waarschijnlijk 
is afgerond of de besluitvorming daarbinnen te ver is gevorderd om het voorstel 
nog te kunnen meenemen binnen die ronde. Per geval zal voor dit probleem een 
oplossing gevonden moeten worden. Voorts concludeer ik dat schrappen van 
het onderdeel sub b van artikel 2.834 aanbeveling verdient, teneinde verwarring 
bij niet juridisch geschoolde NWO-medewerkers te voorkomen. Indien het voor 
de beoordelingscommissie niet zonder meer duidelijk is of het voorstel wel past 
binnen het programma, zullen referenten ingeschakeld moeten worden.

– De toepassing van een verkorte beoordelingsprocedure (art. 2.10 Regeling Subsidie-
verlening NWO)
Dit artikel is bij de bespreking van de artikelen 2.6 en 2.7 al aan de orde geweest. 
Artikel 2.10 biedt de NWO-bestuursorganen feitelijk de mogelijkheid om een 
subsidieprocedure, mits van geringe omvang, naar eigen goeddunken in te rich-
ten. Uit deze studie moge blijken dat in het veld behoefte bestaat aan een set – bij 
voorkeur beproefde en bij het wettelijk kader van de Awb aansluitende – subsidie-
regels waarlangs subsidieprogramma’s vorm wordt gegeven. Daarom is het aan 
te bevelen in artikel 2.10 een aantal criteria te noemen die aangeven wanneer dit 
artikel toepasselijk is, en aan welke eisen minimaal voldaan moet worden.

– Overige in de programmabrochure gegeven spelregels en randvoorwaarden
Algemeen: Deze worden steeds door de Commissie B&B gecheckt op nakoming. 
Zo moest een ingediend voorstel in geval van een misleidende mededeling in 
de brochure die de doorslag had gegeven voor de uitkomst, alsnog gehonoreerd 
worden.

De beoordelingsschaal: Deze wordt vastgesteld per ronde en herhaaldelijk wordt 
gebruik gemaakt van een dusdanig beperkte schaal dat de referenten hiermee 
nog wel uitkomen. Wanneer de beoordelings- commissie dan echter – zoals 

33 Zie 13.2b, onder het kopje ‘De beslissing op bezwaar resp. beroep (artt. 7:11 en 7:25 Awb’ juncto 
3.4.2, tweede alinea.

34 Artikel 2.8, aanhef en onder b luidt: “Een aanvraag wordt slechts buiten behandeling gesteld, indien: b. 
(deze) niet past binnen het programma waarbinnen de aanvraag meedingt naar subsidie”.
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doorgaans het geval is – een nadere nuancering moet geven op de referenten-
score, zitten deze scores zo dicht op elkaar dat daardoor het nadere oordeel van de 
beoordelingscommissie deels in de lucht komt te hangen. Dit kan met name het 
prioriteren van de voorstellen rond de ‘prioriteringsstreep’ bemoeilijken.

Beroep op hardheidsclausule: De Commissie B&B stelt zich op het standpunt 
dat wanneer een aanvrager marginaal niet onder een hardheidsclausule valt door 
persoonlijke omstandigheden, een beroep op die hardheidsclausule ontoelaat-
baar is.

13.4 De overige standpunten van de Commissie B&B

Uit de onderzoeksbevindingen komen nog de volgende standpunten van de Com-
missie B&B naar voren:
– Onderbouwing referentenrapport: De Commissie vindt dat een referentenrap-
port geen onderbouwing behoeft, m.a.w. geen enkele steekhoudende verklaring 
behoeft te bevatten. Zoals betoogt35, ben ik het daar niet mee eens.
– Eén referentenrapport beschikbaar: De Commissie stelt dat in geval slechts één 
referentenrapport beschikbaar is, de reden daarvan in het afwijzingsbesluit moet 
staan. Hier ben ik het mee eens.
– Berekening scores: Tweemaal afrekenen via de beoordelingsscores op hetzelfde 
tekort accepteert de Commissie – mijns inziens terecht – niet.

13.5 Conclusies ten aanzien van het toepasselijke juridische kader

13.5.1 Inleiding

In subparagraaf 2.7.2 is beschreven hoe NWO invulling geeft aan haar subsi-
dieprocedures met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde wettelijk 
kader dat de Awb geeft. Hierboven zijn – zie paragraaf 13.2 – de onderzoeksbe-
vindingen met betrekking tot dat formeelwettelijke kader gegeven met een aantal 
specifieke standpunten en conclusies over toepassing, toepasselijkheid en inter-
pretatie van dit wettelijke kader. De algemene conclusies op hoofdlijnen die uit 
een en ander getrokken kunnen worden, staan in 13.5.2.

Dienovereenkomstig is in subparagraaf 2.7.3 beschreven welke eigen subsidie-
regels NWO kent en welke betekenins daaraan toekomt in de dagelijkse subsidie-
praktijk van NWO. In paragraaf 13.3 zijn de onderzoeksbevindingen betreffende 

35 Zie de Conclusies onder 9.7.2.
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deze subsidieregels vermeld, met opnieuw een aantal specifieke standpunten 
en conclusies over toepassing, toepasselijkheid en interpretatie van deze eigen 
NWO-regelgeving, mede in het licht van de Awb-regelgeving. De samenvattende 
conclusies ter zake op hoofdlijnen staan in 13.5.3.

Paragraaf 13.5 sluit af met een algemene conclusie over het juridisch kader 
waarbinnen NWO werkt.

13.5.2 Conclusies ten aanzien van het formeelwettelijke kader

Als in het oog springende wettelijke verplichtingen kunnen genoemd worden: de 
hoorplicht, de motiveringsplicht, de beslistermijnen, en de zorgvuldigheidsnorm 
voor zover gecodificeerd.

Uit de onderzoeksbevindingen als hierboven gegeven in de subhoofdstukken 
2.2 t/m 2.4 heb ik de conclusie getrokken dat NWO aan haar hoorplicht en de 
wettelijke termijnen voldoet. Los daarvan kan, buiten de onderzoeksbevindingen 
om, geconcludeerd worden dat de in artikel 4:12 van de Awb gegeven uitzon-
dering op de hoorplicht feitelijk een lege dop is, zolang van deze uitzondering 
slechts gebruik gemaakt mag worden onder de voorwaarde dat de nadelige gevol-
gen volledig ongedaan gemaakt moeten kunnen worden. Doorgaans valt namelijk 
pas achteraf – wanneer het besluit ‘in kracht van gewijsde’ is gegaan, dus waar 
bezwaren zijn ingediend, na afloop van een bezwaar-/beroepsprocedure – vast te 
stellen of dat het geval zal zijn (denk aan een persoon die mogelijk na afloop van 
een bezwaar/beroepsprocedure niet meer beschikbaar is om de te subsidiëren 
onderzoeksplek te vullen). Hierop wordt teruggekomen in subparagraaf 14.3.2.

Bij de motiveringsplicht heb ik enige kanttekeningen geplaatst. Met name zou 
NWO in haar (subsidie)afwijzingsbesluiten standaard informatie kunnen ver-
strekken over de bruikbaarheid van de referentenrapporten, en in geval van een 
opnieuw ingediende aanvraag standaard in de gaten moeten houden of de nieuwe 
beoordeling ten opzichte van de eerdere beoordeling om extra uitleg vraagt. Een 
weerwoord zal mijns inziens slechts in een enkel bijzonder geval om een nadere 
toelichting vragen in het afwijzingsbesluit. Er moet wel op gelet worden waar zo’n 
toelichting in de rede ligt. Ook ben ik van mening dat het gebruik om binnen een 
ronde standaard telefonisch de motivering van de afwijzingsbesluiten te geven 
respectievelijk te bespreken, en deze slechts schriftelijk toe te zenden wanneer 
daar expliciet om gevraagd wordt, – hoe effectief dit ook moge werken – op grond 
van de Awb niet correct is.

De zorgvuldigheidsnormen welke in hoofdstuk 3 zijn neergelegd, lijken op 
grond van de onderzoeksbevindingen, hoe abstract ook geformuleerd, meer hou-
vast te bieden aan NWO dan aan de burgers die op deze normen een beroep doen. 
Hetzelfde geldt voor de ABBB. Het zal de rechtsbescherming van burgers ten 
goede komen, indien aan het evenredigheidsbeginsel als neergelegd in artikel 
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3:4, tweede lid, van de Awb ruimer getoetst wordt. Daar pleit ik dan ook voor. Een 
zorgvuldige voorbereiding van besluiten betekent dat deze zonder (de schijn van) 
belangenverstrengeling worden genomen. De NWO-bestuursorganen kunnen 
met name de schijn van belangenverstrengeling – en die schijn is al voldoende 
voor het predicaat van onzorgvuldige besluitvorming – niet steeds voorkomen, 
omdat zij afhankelijk zijn van andere individuen (referenten en leden van beoor-
delingscommissies) bij de voorbereiding van hun besluiten. Dat maakt dat het 
bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid een beoordelingscommissie 
opereert bij bezwaren hierover geneigd is zich hiertegen te verdedigen. Tot nog 
toe is het Algemeen Bestuur daarin nooit meegegaan, maar afgegaan op het 
onafhankelijk oordeel van de Commissie B&B. Om de reden zou ik graag in de 
artikelen 7:13 en 7:26 van de Awb een artikellid toegevoegd willen zien dat afwij-
king van een commissie als in deze artikelen bedoeld niet mogelijk is in geval van 
adviezen over (de schijn van) belangenverstrengeling. Ik meen dat de wetgever 
bestuursorganen zo tegen zichzelf in bescherming neemt.

Artikel 4.5 van de Awb verplicht bestuursorganen er onder alle omstandigheden 
toe om een aanvrager gedurende een zekere termijn in de gelegenheid te stellen 
zijn (onvolledige) aanvraag aan te vullen in geval de in de aanvraag verstrekte 
gegevens niet toereiken voor de beoordeling of de voorbereiding van de te nemen 
beschikking. In de literatuur kwam ik de vraag tegen hoe lang dit artikellid nog 
stand zou kunnen houden gezien de subsidiepraktijken in Europees verband. 
Waar het subsidievoorstellen betreft, kan die aanvulling slechts betrekking 
hebben op ontbrekende formele gegevens, en niet op de inhoud van het voorstel. 
Alhoewel ik bedoelde verplichting als een positief punt zie in de verhouding van 
de burger tot bestuursorganen, komt uit de onderzoeksbevindingen toch ook naar 
voren, dat enige nuancering waar het de toepasselijkheid van deze verplichting 
betreft, gewenst is. Ik stel voor deze ‘absolute verplichting’ om te zetten in een 
‘verplichting tenzij’. Ik denk hierbij aan “tenzij het bestuursorgaan expliciet in 
zijn aankondiging die heeft geleid tot de aanvraag heeft vermeld welke gegevens 
verplicht aangeleverd moeten worden op straffe van buiten behandeling plaat-
sing én in het aanvraagformulier plaats ingeruimd heeft voor inbreng van die 
gegevens opnieuw onder vermelding dat de aanvraag zonder invulling van die 
gegevens niet in behandeling zal worden genomen.

Uit de onderzoeksbevindingen komt naar voren dat NWO geen gevolg geeft 
aan de haar bij artikel 7:25 van de Awb opgelegde verplichting om in beroep tege-
lijkertijd bij vernietiging van een primair besluit een nieuw besluit te nemen. 
Evenmin geeft NWO – en hetzelfde geldt voor ZonMw – gevolg aan de opvatting 
van de ABRvS dat in bezwaar bij een herroeping van een besluit tegelijkertijd 
een nieuw besluit moet worden genomen. Aangezien NWO en ZonMw daar-
mee het in de wet neergelegde systeem van rechtsbescherming doorbreken, ben 
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ik van mening dat NWO en ZonMw hun handelen op dit punt in de toekomst 
moeten aanpassen. Aangezien NWO bij de huidige opsplitsing van het besluit op 
bezwaar/beroep – gemiddeld – nog net binnen de wettelijke beslistermijnen van 
artikel 7:24 blijft, is de kans mijns inziens niet gering dat deze beslistermijnen 
niet meer haalbaar zijn, wanneer de terugkoppeling naar het/de desbetreffende 
NWO-gebied(en) zal moeten plaatsvinden voorafgaand aan het door het Alge-
meen Bestuur in bezwaar/beroep te nemen besluit.

De universiteiten vallen naar mijn mening onder het begrip ‘belanghebbende’ 
als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Daarom hebben de Colleges van 
Bestuur van deze universiteiten recht op het bezwaar-/beroepsdossier, op een uit-
nodiging voor de hoorzitting, en op de tekst van het besluit op bezwaar/beroep.

Ten slotte zal NWO besluiten over de toewijzing van middelen die niet gericht 
zijn tot een aanvrager naar aanleiding van zijn aanvraag, krachtens artikel 3.42 
van de Awb, moeten publiceren in een van overheidswege uitgegeven, daarvoor 
geschikt blad, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse staatscourant.

Afgezien van het gestelde met betrekking tot het nemen van nieuwe beslui-
ten op grond van de artikelen 7:11 respectievelijk 7:25 Awb, ben ik van mening 
dat NWO binnen het gegeven wettelijk kader opereert. Waar dat wettelijk kader 
ruimte laat voor interpretatie – zoals ten aanzien van het meenemen van nieuwe 
feiten, is, in samenspel met de Commissie B&B, tot aanvaardbare toepassingen 
gekomen. Een en ander brengt mij tot de conclusie dat dit kader op grote lijnen 
toereikt voor de subsidieprocedures van NWO, al zouden de voorgestelde aan-
passingen op enige onderdelen mijns inzien tot een verfijning bij de uitvoering 
kunnen leiden.

13.5.3 Conclusies ten aanzien van de NWO-subsidieregels

Het verstrekken van subsidies is vooral een beleidskwestie. De wetgever heeft 
zich hiervan rekenschap gegeven bij de oprichting van NWO als zelfstandig 
bestuursorgaan, en zich laten leiden door de gedachte dat dit beleid, los van de 
politiek, vanuit de wetenschap zelf moest worden ingericht. Het NWO beleid is 
voor een groot deel terug te vinden in haar Regeling subsidieverlening NWO en 
haar brochures/calls for proposals.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de inrichting van de NWO-proce-
dures zoals deze is neergelegd in met name de artikelen 2.4, 2.6 en 2.7 van de 
Regeling Subsidieverlening NWO feitelijk onvoldoende is gespecificeerd. Uit de 
onderzoeksbevindingen blijkt tevens dat ook de Commissie B&B hiermee wor-
stelt. Ik ben van mening dat het vrijwel onmogelijk is om vanuit de concrete zaken 
die zich voordoen in bezwaar en beroep die regeling verder gestalte te geven. 
Waar dit toe kan leiden, is in hoofdstuk 9 op verschillende plaatsen aan de orde 
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gesteld36. Hierbij gaat het met name om de verhouding tussen de inbreng van de 
referenten versus de inbreng van de commissie met betrekking tot het inhoude-
lijk eindoordeel, en de speelruimte van het bestuursorgaan ten aanzien van het 
inhoudelijk commissieoordeel. De formulering van de subsidieprocedures in de 
Regeling Subsidieverlening NWO dient helder, circumscript en ondubbelzinnig 
te zijn. Zo zou – zonder volledig te zijn – expliciet in deze regeling moeten worden 
opgenomen dat de door een beoordelingscommissie voorgestelde prioriterings-
volgorde alleen op beleidsmatige gronden door een bestuursorgaan mag worden 
omgekeerd, voor zover deze gronden staan gespecificeerd in de desbetreffende 
programmabrochure. Ook zou hierin vermeld moeten worden waaraan een refe-
rentenrapport minimaal moet voldoen. De voorwaarden waaronder beoordeling 
kan plaatsvinden met inschakeling van slechts één beoordelingsgremium zouden 
eveneens in deze regeling moeten worden opgenomen. Daarnaast is het vreemd 
dat bepaalde programma’s, zoals persoonsgerichte steunvormen waaronder de 
Vernieuwingsimpuls, buiten deze Regeling worden gehouden.

De hier genoemde zaken gaan feitelijk niet meer over de Regeling zoals deze 
voorligt, maar over hoe deze Regeling eruit zou moeten zien. De onderzoeksbe-
vindingen hebben veel stof hiervoor aangeleverd, maar behandeling valt feitelijk 
buiten de vraagstelling van dit onderzoek. Daarom zal hierop in de nabeschou-
wing van hoofdstuk 14 worden teruggekomen.

13.5.4 Slotconclusie met betrekking tot het juridische kader

Mijn slotconclusie luidt dat de NWO-regelgeving met betrekking tot de inrich-
ting van haar subsidiebeoordelingsprocedures, in tegenstelling tot het formeel-
wettelijk juridisch kader, subsidiëring van het kwalitatief beste onderzoek niet 
afdoende faciliteert. Hoe die facilitering beter zou kunnen, wordt aan de hand 
van de onderzoeksbevindingen nader beschouwd in hoofdstuk 14.

36 Zie met name de conclusies onder 9.7.2 (Referentenoordeel ontoereikend), 9.7.3 (Samenstelling 
beoordelingscommissie ontoereikend), 9.7.7 (Onjuist gebruik referentenrapporten).
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14.1 Inleiding

De onderzoeksbevindingen welke in de voorgaande hoofdstukken de revue zijn 
gepasseerd en mijn daarop betrekking hebbende beschouwingen, met name die 
uit Hoofdstuk 9, leiden tot de conclusie dat de NWO-beoordelingsprocedures 
voor verbetering vatbaar zijn. Deze slotbeschouwing is gewijd aan die facetten 
van de beoordelingsprocedures, die bij aanpassing naar verhouding het meeste 
effect zullen sorteren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een vijftal (hoofd)
facetten die mijns inziens tevens de hoogste prioriteit verdienen (zie 14.2), en een 
aantal andere facetten dat wat minder urgent lijkt, al gaat het ook hier om niet te 
verwaarlozen aandachtspunten (zie 14.3). De vijf hoofdfacetten zijn 1. de referen-
tenkeuze (inclusief het aantal in te schakelen referenten); 2. de motivering van 
het referentenoordeel (inclusief bespreking referentenformat); 3. overruling door 
de beoordelingscommissie van het expertiseoordeel (inclusief de rol van de pread-
viseur); 4. de interviewstructuur, en 5. de in het afwijzingsbesluit te verstrekken 
informatie. De overige aandachtspunten zijn: de Code Belangenverstrengeling, 
de hoorplicht, de gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies, 
de in het afwijzingsbesluit ten aanzien van het weerwoord te geven motivering, 
de afhandeling van kennelijk ongegronde zaken, en de wijze van totstandkoming 
van het eindoordeel van de beoordelingscommissie. Deel III wordt afgesloten met 
een slotwoord (zie 12.4).

14.2 De belangrijkste onderzoeksresultaten met conclusies

14.2.1 De referentenkeuze

14.2.1a Algemeen
Onder 9.7.2 heb ik gesteld dat, indien NWO de verantwoordelijkheid voor de 
referentenkeuze claimt, zij zich daarvoor ook zal moeten verantwoorden. Het 
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volgende citaat uit De Haan, Drupsteen & Fernhout1 maakt duidelijk wat in dit 
opzicht verwacht mag worden. ‘Interne ambtelijke hiërarchie biedt een waarborg 
tegen ondoordachte en ongecoördineerde beslissingen.Het ambtelijk toezicht kan van 
geval tot geval uitgeoefend worden. Wanneer zich echter regelmatig een groot aantal 
soortgelijke gevallen voordoet, zal het toezicht plaats moeten maken voor algemene 
instructies aan de hand waarvan deze gevallen opgelost moeten worden.’ Hierbij 
wordt aangetekend dat, of het nu om interne instructies gaat of om naar buiten 
werkende beleidsregels, in beide gevallen deze instructies beschouwd worden als 
een bestuurswaarborg, omdat zij grotere garanties bieden voor een consequent 
en voorspelbaar beleid.

Wanneer ik dit vertaal naar de NWO-organisatie, dan zie ik een vrije platte 
organisatie waarbinnen geen algemene instructies voorhanden zijn betreffende 
de referentenkeuze. NWO zal mijns inziens in elk geval en zo spoedig moge-
lijk met dergelijke instructies moeten komen en deze bekend moeten maken 
teneinde de wetenschappelijke wereld ten aanzien van de referentenkeuze de 
minimale bestuurswaarborg te bieden waar zij recht op heeft. Ook zou NWO 
kunnen bewerkstelligen dat de frequentie waarin (Nederlandse) universitaire 
medewerkers optreden als referent, wordt meegewogen bij de evaluatie van de 
universiteiten vanuit OCW. Voor zover ik kon nagaan, gebeurt dat nog niet.

14.2.1b Het aantal per voorstel in te schakelen referenten
De voorafkans op honorering bedraagt binnen de onderzochte procedure in eerste 
instantie 25.7%. Wanneer gekeken wordt naar het aantal referenten, dan blijkt die 
kans het grootst bij een beoordeling door drie referenten (n=73), te weten 31.5 %, 
terwijl de percentages voor 2 (n=114) en 4 referenten (n=14) respectievelijk 23.7 en 
21.4 bedragen. Wanneer we het aantal negatieve commentaarpunten in beschou-
wing nemen, dan blijkt dat, naarmate het aantal negatieve commentaarpunten 
toeneemt, de kans op honorering afneemt; die samenhang is sterker naarmate 
het aantal referenten toeneemt. In tweede instantie daarentegen is in geval van 
twee referentenrapporten (n=72) de kans op honorering bijna twee maal zo groot 
in vergelijking tot die kans in geval van drie referentenrapporten (n=67). Met vier 
referentenrapporten is een aanvrager dus doorgaans slechter af. Daarom beveel ik 
een overstap op het volgende systeem van referentenwerving aan.

Er worden standaard twee referenten ingeschakeld. Alleen wanneer een 
bepaalde in de brochure aan te geven mate van discrepantie tussen de cijfermatige 
eindoordelen van de twee binnengekomen rapporten wordt overschreden, wordt 
– eveneens standaard – een derde referent ingeschakeld. Elke afwijking van deze 
voorgestelde standaard werkwijze zou in de brochure vermeld moeten worden 

1 P. de Haan, Drupsteen & Fernhout, 2001, Deel I, p. 69 en 70.
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en zo veel mogelijk beperkt moeten blijven tot subsidietoekenningen boven een 
bepaald bedrag – bijvoorbeeld 1 miljoen euro – en multidisciplinaire program-
ma’s. Inschakeling van meer referenten dan het standaard respectievelijk het in 
de brochure vermelde aantal dient verboden te worden.

14.2.2 De motivering van het referentenoordeel

Een belangrijke onderzoeksbevinding is dat een referentenoordeel op grond van 
de heersende leer een steekhoudende onderbouwing behoeft ten einde gebruikt 
te mogen worden in het kader van de NWO-beoordelingsprocedures. Ik acht het 
van groot belang de instructies die de referenten meekrijgen en het referenten-
format daarop af te stemmen.

Om het referentenoordeel te optimaliseren, wijs ik op de volgende aandachtspun-
ten en/of onderzoeksconclusies die kunnen bijdragen aan een optimale inrich-
ting van het referentenformat.

1. Opname van een referenteneindoordeel is een noodzaak:
Het gebied MaGW staat bekend als een ‘bezwaargevoelig gebied’2, vooral waar het 
de Open Competitie betreft. In een poging het aantal beroepszaken te reduceren, 
heeft het Gebiedsbestuur MaGW begin 2006 besloten om van de referenten geen 
eindscore meer te vragen. Afgezien van het oordeel ‘subsidiabel/niet-subsidiabel’ 
hoeven de referenten in het geformatteerde beoordelingsformulier enkel bij elk 
beoordelingscriterium hun inhoudelijk oordeel te vermelden, te onderscheiden 
naar majeur en mineur positief, en majeur en mineur negatief commentaar. 
Binnen MaGW is men zeer te spreken over deze aanpak, omdat deze het werk 
van de beoordelingscommissie gemakkelijker maakt en het aantal beroepschrif-
ten is afgenomen. Blijkbaar heeft de beoordelingscommissie zo meer aandacht 
voor het positieve referentencommentaar, zodat bovendien de kans toeneemt dat 
ook daadwerkelijk de kwalitatief beste aanvragen worden gehonoreerd. Toch zit 
hier een addertje onder het gras. De onderzoeksresultaten wijzen namelijk uit 
dat aan het cijfermatige eindoordeel van de referent een zelfstandige betekenis 
toekomt, los van het inhoudelijke oordeel. Dat heeft mijns inziens tot gevolg dat 
het afschaffen van het cijfermatige eindoordeel van de referenten betekent dat het 
referentenoordeel zo (nog) minder van invloed is op de uitkomst van de proce-
dure, en anders die uitkomst toch in elk geval minder objectiveerbaar maakt. Het 
cijfermatig eindoordeel van de referenten kan vooral richting geven aan het com-
missieoordeel, waar sprake is van een mager referentenrapport. Ik ben daarom 

2 Aantal beroepsschriften/aantal genomen besluiten x 100 = 2.5%.
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geen voorstander van het afschaffen van het cijfermatig eindoordeel van de refe-
renten. Mijns inziens komt dat de transparantie van de procedure niet ten goede. 
Hieraan toegevoegd kan worden dat het referenteneindoordeel onontbeerlijk is 
in het door mij voorgestelde systeem waarbij standaard twee à drie referenten 
worden ingeschakeld.

2. Verplicht gebruik van dezelfde (score)schaal door alle beoordelaars:
Ik heb – vooral binnen medische programma’s – procedures gezien waar de 
noodzakelijke transparantie ontbrak doordat de referentenscores niet aansloten 
bij de commissiescores, en de onderlinge afwijkingen onvoldoende gemotiveerd 
werden.

3. De scorerange waarop de referenten gevraagd wordt te oordelen dient afdoende ruim 
te zijn (minimaal 1 t/m 7) met enkel benoeming van de extremen van die range.
Na selectie op subsidiabiliteit, wordt het selecteren op de verschillende beoorde-
lingscriteria blijkbaar zo complex dat de beoordelaars overgaan tot lexicografisch 
denken3, dat wil zeggen overgegaan tot selectie op die aspecten die het selec-
tieproces beheersbaar houden. Dat blijken vooral de negatieve kritiekpunten te 
zijn. Dat het beoordelingsproces zo verloopt, zou wel eens te maken kunnen 
hebben met het feit dat de beoordelingscriteria te weinig verfijnd zijn. Het in deel 
I uitgevoerde onderzoek laat namelijk zien dat de beoordelingscommissie om tot 
een selectie te kunnen komen, moest onderscheiden tussen de scores 1.25, 1.50 
en 1.75, waar de referenten telkens de score 1.0 gaven. Omdat aan de eindscores 
van de referenten een zelfstandige betekenis toekomt, vond de selectie zo plaats 
op minder betrouwbare informatie. Dat had voorkomen kunnen worden door de 
referenten te vragen om met een scorerange van 7 te werken om de gradaties van 
subsidiabiliteit meer genuanceerd aan te kunnen geven. Hierbij verdient het – om 
interpretatieverschillen door toedoen van de tussenliggende ‘gelabelde’ catego-
rieën op te vangen – aanbeveling om enkel de extremen van de scorerange te 
benoemen4.

4. De beoordelingswijze dient gevarieerd te worden naar beoordelingscriterium:
Tijdens het onderzoek viel mij op dat elk gebruikt referentenformat voor de daarin 
opgenomen criteria steeds eenzelfde beoordelingswijze aanhield. Echter, waar 
een beoordelingscriterium de referent weinig spreidingsruimte biedt bij zijn/
haar oordeel (zoals bij het criterium ‘kwaliteit van de onderzoeksgroep’), komt 
het mij weinig zinvol om een inhoudelijk oordeel te vragen. Het gegeven oordeel 

3 J.W. Payne & J.R. Bettman 2004, p. 110-132; J. Baron, 2003, p. 350-351; Wagenaar 1977, p. 34-49.
4 J. Eekhof, Onze Taal 1992-10, p. 207-209.
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biedt dan te weinig variatie om daarom te kunnen selecteren. Hier lijkt gebruik 
van de onder 3 bedoelde scorerange zinvoller.

5. De mate waarin elk selectiecriterium in het licht van het overall NWO-beleid mee-
weegt, moet duidelijker worden aangegeven:
Onderstaand voorbeeld moge de betekenis van dit punt illustreren. Stel dat een 
voorstel maatschappelijk bijzonder relevant wordt geoordeeld. Alhoewel het voor-
stel qua wetenschappelijke kwaliteit niet excelleert, hebben de referenten daarop 
geen negatieve kritiek. Het gevolg is dat dit voorstel boven de honoreringsstreep 
terecht komt. Een voorstel van excellente wetenschappelijke kwaliteit komt in 
dezelfde ronde onder de honoreringsstreep terecht vanwege het kritiekpunt dat 
de maatschappelijke relevantie – het betreft fundamenteel onderzoek – twijfels 
oproept. In het desbetreffende afwijzingsbesluit komt dan te staan (echt gebeurd) 
dat het voorstel gezien de twijfels betreffende de maatschappelijke relevantie iets 
lager geprioriteerd werd en daardoor – ondanks de excellente kwaliteit van het 
voorstel – onder de streep eindigde. Het mag mijns inziens geen verwondering 
wekken dat de aldus afgewezen aanvrager vervolgens in beroep komt, aanvoe-
rende dat sprake is van een onzorgvuldig uitgevoerde procedure, omdat bij NWO 
de wetenschappelijke kwaliteit voorop staat respectievelijk dient te staan.

6. De expertise die een referent, ingeschakeld ter beoordeling van een empirisch voor-
stel, in huis dient te hebben:
In geval het een empirisch voorstel betreft, dient duidelijk te zijn of de ingescha-
kelde referent voldoende methodologisch/statistisch onderlegd is. De kritiek op 
de voorgestelde onderzoeksmethodiek vormt herhaaldelijk aanleiding om in 
bezwaar/beroep te gaan. In zijn algemeenheid zullen inhoudelijke deskundigen 
voldoende statistisch onderlegd zijn in die zin, dat zij in staat zijn een bepaald in 
het onderzoeksgebied bekend statistisch model toe te passen. Gezien de huidige 
omvang en specialisatie van het inhoudelijk vakgebied mag van een inhoudelijk 
expert echter niet (meer) verwacht worden dat deze expert een verantwoorde keuze 
kan maken uit de beschikbare statistische modellen. Dit zou een reden moeten 
zijn om referenten bij aanschrijving te vragen naar hun statistische expertise. 
Ook zou het goed zijn om aanvragers van subsidie voor empirisch onderzoek 
(zoals medisch-wetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek) te ver-
plichten om bij hun aanvraag een verklaring van een erkend statisticus aan te 
leveren waarin kort wordt uitgelegd waarom voor het in de aanvraag beschreven 
statistisch model is gekozen. Dat zou de beoordelingscommissie, waarvan de 
leden doorgaans evenmin statistische expertise bezitten, op dit punt meer hou-
vast bieden.

Valk binnen_14.indd   401 28-5-2008   11:29:29



402

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

14.2.3 Overruling door de beoordelingscommissie van het expertiseoordeel

14.2.3a Algemeen
Zowel de onderzoeksconclusies als het feit dat er in de onderzoeksperiode 44 
bezwaren zijn ingediend vanwege onvoldoende expertise binnen de beoorde-
lingscommissie op het vakgebied van het voorstel en 28 bezwaren vanwege een 
vermeend verkeerd gebruik van het referentenoordeel, wijzen erop dat de rolver-
deling tussen referenten en commissie voor een aantal onderzoekers niet helder 
is en/of volgens hen een ongelijke behandeling van aanvragers impliceert. Geen 
van deze 72 bezwaren heeft tot honorering geleid. Daaraan is het standpunt van de 
Commissie B&B debet dat een beoordelingscommissie het expertiseoordeel van 
de referenten – gemotiveerd en mits voldaan is aan het vereiste van wederhoor – 
mag overrulen, ondanks het feit dat deze commissie volgens de Commissie B&B 
in de procedure de rol van generalist vervult. Daarmee mist het standpunt van de 
Commissie B&B mijns inziens interne consistentie. Omdat het expertiseoordeel 
bovendien steeds een waardeoordeel inhoudt, wordt daarmee een bezwaarde bij 
voorbaat elk verweer5 uit handen geslagen tegen een mogelijk onjuist expertise-
oordeel van de beoordelingscommissie, tenzij (toevallig tevens) sprake mocht zijn 
van een onzorgvuldig tot stand gekomen oordeel en hij dat kan aantonen. De 
Commissie onderbouwt haar standpunt door erop te wijzen dat de referenten 
maar één voorstel beoordelen, en de Commissie tot taak heeft de referentenoorde-
len ten aanzien van de verschillende voorstellen vergelijkbaar te maken teneinde 
haar prioriteringstaak te kunnen uitvoeren. Ik ben van mening dat het bijstellen 
van (cijfermatige) referentenoordelen – omdat niet alle referenten even streng zijn 
bij het toekennen van hun scores – niet op één lijn gesteld kan worden met het 
aanvullen of ombuigen van het inhoudelijk oordeel. Waar een cijfermatig refe-
rentenoordeel ontbreekt, kan hierin bovendien geen argument gevonden worden 
voor aanvulling en afwijking van het referentenoordeel. Daarom is het logischer 
respectievelijk bepleit ik dat afwijking van het gezamenlijke referentenoordeel 
door een beoordelingscommissie slechts toelaatbaar is in het kader van haar taak 
om de referentenrapporten op één lijn te krijgen, zonder aantasting van de essen-
tiële inhoud van de referentenkritiek. In de Regeling subsidieverlening NWO 
dient ook expliciet te worden voorgeschreven dat beoordelingscommissies enkel 
kunnen optreden als generalist, ook indien het om een beoordelingscommissie 
gaat in het kader van een thematische programma. Dat zal de transparantie van 
de procedure ten goede komen. De Regeling zal met het oog op die transparantie 
tevens expliciet moeten vermelden in welke uitzonderingsgevallen een beoor-
delingscommissie mag terugkoppelen naar de referenten. De Commissie B&B 

5 Zoals in VIDI-zaak 2004/058 juncto zaak 2005/06.
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accepteert tot nog toe als enige uitzondering het zo nodig aan een referent vragen 
van een aanvulling op procedurele punten. Ik zou daar aan toe willen voegen het 
vragen aan alle ingeschakelde referenten van een inhoudelijke aanvulling op een 
aspect van de aanvraag waarop volgens de beoordelingscommissie de referen-
ten hadden moeten reageren, maar dat geen van allen hebben gedaan. Al bij de 
aanschrijving van de referenten zou hen gemeld moeten worden dat zij met een 
dergelijke terugkoppeling rekening dienen te houden.

Tenslotte beveel ik aan voor beoordelingscommissies de mogelijkheid open te 
stellen om, los van het referentenoordeel, onafhankelijke expertise in te schakelen 
met betrekking tot de vaststelling van technisch-wetenschappelijke feiten, indien 
het voorhanden zijnde (gezamenlijke) referentenoordeel en het bijbehorende 
weerwoord daartoe aanleiding geven. De expertise en/of onafhankelijkheid van 
de in te schakelen derde mag niet ter discussie staan bij de aanvrager(s). De aan 
de expert voorgelegde vraag moet identiek zijn aan het vraagpunt van de com-
missie. Het expertiseoordeel dient schriftelijk te worden aangeleverd en voorzien 
te zijn van een motivering (anders is het expertiseoordeel niet goed bruikbaar), 
alsook de naam en de handtekening (ter controle van de beoordelingscommissie 
en eventueel de Commissie B&B) van de ingeschakelde expert. Vervolgens kan 
de beoordelingscommissie besluiten of zij het oordeel van deze deskundige tot 
het hare wil maken of er tegenin wil gaan. Ten aanzien van dit expertiseoordeel is 
geen wederhoor vereist, omdat dit oordeel deel uitmaakt van de interne besluitvor-
ming van de Commissie6. Wel zal een beoordelingscommissie naar analogie van 
artikel 3:50 Awb afwijking van dit expertiseoordeel moeten onderbouwen7. Dit 
rapport zal, hoe het subsidiebesluit ook uitvalt, geanonimiseerd daarbij gevoegd 
moeten worden. Dit hulpmiddel kan bijdragen aan een optimale uitkomst van de 
procedure.

14.2.3b De rol van de preadviseur
Er zijn verschillende manieren waarop een beoordelingscommissie haar oor-
deelsvormende vergadering voorbereidt. Ofwel aan alle commissieleden wordt 
het totale pakket aanvragen met de bijbehorende referentenrapporten en het 
weerwoord daarop van de aanvrager toegezonden met het verzoek om een eerste 
oordeel te geven ten aanzien van die aanvragen. Dit levert een voorlopige prio-
riteringslijst op. Een variant hierop is dat de aanvragen (inclusief bijbehorende 
stukken) en de commissie opgesplitst worden in een gelijk aantal deelpakketten 
respectievelijk compartimenten. Doorgaans worden de aanvragen en de compar-
timenten zo opgesplitst dat de vakinhoudelijke deskundigheid van de commis-

6 ABRvS 6 februari 1995, GV 1995, 9-1.
7 Rechtbank Leeuwarden, 30 september 1994, JB 1994/277.
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sieleden zo goed mogelijk aansluit bij de inhoud van de set van te beoordelen 
aanvragen. De aanvragen uit dezelfde set worden door alle leden van het bijbe-
horende compartiment voorlopig beoordeeld. Dit levert evenveel voorlopige (sub)
prioriteringslijsten op als er compartimenten zijn. Een andere mogelijkheid is 
het aanwijzen van één à drie commissieleden per aanvraag die de rol van pre-
adviseur op zich nemen. Van deze mogelijkheid om een preadviseur in te scha-
kelen wordt in ongeveer 30% van de NWO-procedures gebruik gemaakt, vooral 
in het kader van de Open Competitie. In de standaardprocedure die in deel I is 
onderzocht, werd slechts één adviseur per voorstel ingeschakeld. Het voordeel 
van deze laatste voorbereidingswijze is dat in elk geval één commissielid goed 
op de hoogte was van de inhoud van de aanvraag. Het nadeel is het gevaar voor 
verdunning van de inbreng respectievelijk het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de overige commissieleden met betrekking tot dezelfde aanvraag. Kijkt men naar 
het beoordelingsschema van figuur 7.2 dan blijkt dat de preadviseur zijn eigen 
inzichten en voorkeuren vijf maal zo zwaar laat wegen als het referentenoordeel, 
terwijl zijn invloed op het eindoordeel aanzienlijk is (circa 0.75%-punten), ruim 
twee maal zo groot als dat van de referenten. Tegelijkertijd kon alleen al met het 
referentenoordeel 85% van de uitkomst voorspeld worden. Hieruit kan ik geen 
andere conclusie trekken dan dat inschakeling van een (of enige) preadviseur(s) 
de procedure onnodig intransparant maakt voor de aanvragers, terwijl daarmee 
een vrijbrief wordt verstrekt aan de overige commissieleden om in meer of min-
dere mate achterover te gaan leunen tijdens de behandeling van ‘andermans’ 
aanvragen in de oordeelsvormende commissievergadering. Ook wordt daarmee 
uitgelokt dat die overige commissieleden iets gaan roepen tijdens de vergadering 
zonder voldoende kennis van de aanvraag. Kortom: het zou voor alle partijen 
beter zijn, wanneer het instituut van het preadviseurschap werd afgeschaft. Het 
argument van de vakinhoudelijke expertise van de preadviseur blijkt eerder ver-
warring te stichten dan dat het incrementele waarde heeft, én omdat deze op 
grond van de onderzoeksbevindingen feitelijk geen rol speelt, én omdat de inhou-
delijke expertise afkomstig dient te zijn van externe onafhankelijke referenten en 
niet van één van de commissieleden. De Commissie B&B wees er reeds op dat 
hobbyisme bij commissieleden in de rol van preadviseur een oncontroleerbaar 
probleem kan opleveren bij de beoordeling van de aanvragen8.

8 Zaak 2005/057.
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14.2.4 De interviewstructuur

In zijn rede ‘Selektie van personen’9 stelt Hofstee: ‘De meest valide selektiemetho-
den zijn doorgaans die, welke de persoon zo onpersoonlijk en objectief mogelijk bena-
deren, dus tests en toetsen in de strikte zin des woords. Tegelijkertijd echter zijn het 
juist deze instrumenten, die blijkens de reakties op de meest aanstootgevende manier 
de grondstruktuur van iedere selectiesituatie belichamen: het schandaal, dat de unieke 
persoon wordt vergeleken, geobjektiveerd en uiteindelijk tot één dimensie wordt gere-
duceerd omwille van een beslissing die over hem genomen zal gaan worden. Wat ligt 
er meer voor de hand, dan in een vlaag van ‘korte woede’ de objektieve test en zijn 
auteur voor dat schandaal aansprakelijk te stellen.’ Die ‘auteur’, in dit geval NWO 
(gepersonifieerd door de interviewcommissie), zal zich tegen deze ‘korte woede’ 
in de eerste plaats moeten wapenen door garant te staan voor een transparante 
en gestructureerde procedure. Zoals in paragraaf 9.7.9 is aangegeven, is voor 
wat betreft het interview momenteel echter sprake van het tegendeel: een totaal 
intransparante en ongestructureerde selectieprocedure:
– specifieke criteria waarop tijdens het interview mag worden geselecteerd, ont-

breken als zodanig in de brochure, terwijl beoordeling op kenmerken dé route 
is om tot een eendimensionaal kwaliteitsoordeel te (kunnen) komen10;

– de rol die het interview speelt in het kader van de beoordelingsprocedure, is 
niet aangegeven (hoe vindt de afweging plaats van de interviewuitkomst tegen 
de uitkomst van de schriftelijke beoordelingsfase), en

– het doel waartoe het interview dient, staat niet vermeld in de VI-brochure (dient 
het interview enkel om een prioritering aan te kunnen brengen tussen de kan-
didaten en hun voorstellen, of dient tevens voldaan te worden aan bepaalde 
minimum vereisten qua presentatie en andere specifieke sociale vaardigheden 
en/of kwaliteitseisen?

Voor wat betreft het doel waartoe het interview dient, wijst Hofstee er in zijn 
inaugurele rede onder meer op dat onderzoeksuitkomsten de indruk versterken 
dat een strenge(re) selectie een negatieve invloed kan hebben op de gemiddelde 
prestatie welke de selectie beoogt te optimaliseren, terwijl verlaging van eisen 
bevorderend kan werken op die gemiddelde prestatie. Hij voegt hieraan toe dat 
selectie bij voorbaat zinloos is in zover er geen selectiecriteria beschikbaar zijn. 
De VI-beoordelaars hebben tot nog toe houvast gezocht bij hun oordeelvorming 
in de interviewfase door die beoordelingscriteria uit de brochure als richtsnoer 
te nemen die zich minder lenen voor beoordeling in het kader van de schrifte-

9 W.K.B. Hofstee, ‘Selektie van personen’ (oratie Groningen), Assen: Van Gorcum 1970.
10 Van der Maesen 2001, ‘Op de schouders van een gigant’.
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lijke fase van de procedure. Echter, dat zijn nu precies de criteria die moeilijker 
objectiveerbaar zijn, dat wil zeggen criteria waarbij de intuïtie van de beoorde-
laars een relatief grote rol speelt. Daardoor kunnen bij afwezigheid van speci-
fieke selectiecriteria allerlei bij de commissieleden verscholen waardeoordelen 
een rol gaan spelen. Ik kan niet nalaten in dit verband nogmaals te wijzen op 
Janis’ symptomen van ‘groupthink’11: de illusie van onkwetsbaarheid, druk op 
‘dissenters’, zelfcensuur van ‘dissent’, collectieve rationalisatie, en het optreden 
van de groepsleden als ‘mindgards’. Het aanbrengen van de nodige structuur in 
de wijze van interviewselectie zal de interviewcommissie echter kunnen helpen 
deze valkuil te vermijden.

Daarnaast maakt Hofstee een onderscheid tussen ongestructureerde en gestruc-
tureerde interviews. Zonder dat rol, doel van het interview en de te hanteren 
selectiecriteria bekend zijn, kan mijns inziens moeilijk gesproken worden van 
een gestructureerd interview. Hofstee12 wijst er in dit verband op dat ongestruc-
tureerde interviews onvoldoende betrouwbaar, zeer weinig valide, en unfair zijn 
(bijvoorbeeld ten opzichte van vrouwen13). De standaardbron voor deze conclusie 
is een artikel van Hunter & Hunter uit 1984. Het betreft hier feitelijk een ‘closed 
case’, omdat sinds de jaren 80 aan deze conclusie weinig meer is toegevoegd of 
afgedaan14. Sedertdien is de aandacht verschoven naar manieren om het inter-
view te verbeteren, en inderdaad, het gestructureerde interview, waarin op een 
systematische manier relevant gebleken vragen worden gesteld, levert aanzienlijk 
betere resultaten op15. Overigens noemt Hofstee ook een aspect dat in het voordeel 
van de gangbare selectiewijze pleit. Hij stelt16 namelijk dat het een basiswet van 
beoordelen is dat meervoudigheid van het oordeel de betrouwbaarheid en de vali-
diteit daarvan verhoogt, met andere woorden wanneer verschillende beoordelaars 
tot hetzelfde oordeel komen – liefst onafhankelijk van elkaar –, dan stijgt volgens 
hem de kans dat zij het bij het rechte eind hebben. Bij een commissiegesprek is 
aan die eis van onderlinge onafhankelijkheid weliswaar niet voldaan, maar niet-
temin maakt het feit dat sprake is van een interviewcommissie – in de zienswijze 
van Hofstee – het oordeel betreffende het interview meer valide dan in geval van 
een unus iudex.

11 I.L. Janis 1982, p. 170-172.
12 Hofstee 1999, hfdst. 5.
13 Zie 9.7.9, VICI-zaak 2004 bevestigt dit, want betreft een vrouw.
14 Zie Herriot 1989, p. 433-438.
15 Zie voor een eerste aanzet voor een door NWO te gebruiken Interview Protocol bijlage D.
16 Hofstee 1999, hfdst. 5.
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14.2.5 De in het afwijzingsbesluit te verstrekken informatie

De mens is geneigd de consistentie van een verhaal te stellen boven de gecombi-
neerde waarschijnlijkheden van de details, aldus Wagenaar17. Het is uiteraard niet 
de bedoeling om misbruik van die menselijke eigenschap te maken. Dat neemt 
niet weg dat hiermee bij de opstelling van het afwijzingsbesluit maar beter reke-
ning kan worden gehouden. Dat gebeurt door in een afwijzingsbesluit, behalve 
met een concrete op het individuele geval afgestemde motivering te komen, ook 
het beoordelingsproces consistent te beschrijven. De Commissie B&B heeft erop 
gewezen hoe belangrijk voldoende inzichtelijkheid in de gevolgde procedure 
voor haar is om de deugdelijkheid van de motivering te kunnen toetsen. Het 
behoeft weinig betoog dat ook een afgewezen aanvrager de context van de pro-
cedure nodig heeft om de gegeven motivering goed op zijn merites te kunnen 
inschatten. En bovenal dient er hierbij op gelet te worden dat afwijkingen van het 
normale patroon bij de gevolgde procedure adequaat worden uitgelegd. De men-
selijke eigenschap om het eigen te spiegelen aan de ander mag niet onderschat 
worden. Het gelijkheidsbeginsel behoort niet voor niets tot de meest fundamen-
tele rechtsbeginselen18. Niet alleen voor de rechter, maar ook in het kader van de 
NWO-bezwaar-/beroepsprocedures wordt op dit beginsel relatief vaak een beroep 
gedaan. Regel 1 voor het creëren van draagvlak voor de NWO-beslissingen is dan 
ook laten zien dat het gelijkheidsbeginsel consequent wordt geëerbiedigd. Wan-
neer het gebruikelijk is binnen NWO om afgewezen aanvragers een inhoudelijk 
eindoordeel te geven, vraagt het geven van enkel een score als eindoordeel om 
uitleg. Wanneer een van het procedureschema afwijkende termijn is toegepast, 
vraagt dat om uitleg. De voorbeelden zijn legio.

14.3 Overige belangrijke aandachtspunten

14.3.1 De Code Belangenverstrengeling

De onderzoeksbevindingen tonen aan dat de invoering van de Code Belangenver-
strengeling tot een wezenlijke verbetering van de NWO-procedures heeft geleid. 
Een adequate controle op de naleving van deze Code verdient dan ook aanbeve-
ling. Krachtens artikel 3:42, lid 1, Awb dient het besluit waarbij de Code is vastge-
steld wel nog in de Staatscourant geplaatst te worden onder vermelding van het 
artikel waarop de bevoegdheid berust van het Algemeen Bestuur tot het nemen 

17 Wagenaar 1977, p. 69-73.
18 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 275 en 323-324.
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van dit besluit (art. 3:47, lid 2, Awb). Deze vermelding dient ook opgenomen te 
worden in de publicatie van de Code (art. 4:83 Awb).

14.3.2 De hoorplicht

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt19 dat enkel in het kader van de besluitvor-
ming in eerste instantie vraagpunten bestonden binnen NWO ten aanzien de 
hoorplicht, met name waar geen referenten worden ingeschakeld, en waar ten 
aanzien van het referentenoordeel al wederhoor heeft plaatsgevonden. Zoals aan-
gegeven wordt binnen NWO het desbetreffende standpunt van de Commissie 
B&B opgevolgd. Dit standpunt luidt dat steeds gehoord dient te worden waar een 
‘verrassingselement’ in de procedure opduikt. Het gaat dan om een stuk infor-
matie waarover het bestuursorgaan beschikt, terwijl de belanghebbende burger 
er zelfs geen weet van heeft respectievelijk kan hebben, dat die informatie een rol 
speelt bij de beoordeling van zijn aanvraag. 
Waar de Subsidieregeling NWO een uitzondering op de plicht tot wederhoor van 
artikel 2.6 toelaat, wordt de regeling van de artikelen 4:7 t/m 4:12 van de Awb 
relevant. In paragraaf 3.520 heb ik echter betoogd dat verstandige bestuursorganen 
zich wel tweemaal zullen bedenken alvorens zich op artikel 4:12 van de Awb 
(uitzondering hoorplicht) te beroepen, omdat vaak pas achteraf – in geval van 
indiening van een bezwaar-/beroepschrift na verloop van enige maanden - kan 
worden vastgesteld of de nadelige gevolgen van het niet-horen volledig ongedaan 
gemaakt kunnen worden. Mijns inziens zal elk betrokken bestuursorgaan hier 
zijn eigen afweging moeten maken waarbij aspecten als snelheid van besluit-
vorming, te spenderen overheadkosten en bezwaarrisico’s gewicht in de schaal 
(kunnen) leggen. Daarbij geldt, dat reparatie van de hoorplicht in bezwaar-/beroep 
mogelijk is, voor zover een afgewezen aanvrager in bezwaar-/beroep klaagt over 
schending van de hoorplicht21. Desondanks zou de wettelijke uitzondering(en) 
op de hoorplicht als neergelegd in artikel 4:12 zo geformuleerd moeten worden 
dat een bestuursorgaan op het moment waarop over de toepassing van dit artikel 
moet worden beslist, kan vaststellen of aan de daarvoor gestelde voorwaarden kan 
worden voldaan. Zolang artikel 4:12 niet wordt gewijzingd, stel ik voor om in de 
Subsidieregeling NWO een uitputtende regeling op te nemen met betrekking tot 
de hoorplicht. Daaarmee zal NWO een stuk extra rechtsbescherming en trans-
parantie aan het onderzoeksveld betreffende haar procedures bieden. Hierbij 

19 Zie onder 13.2a voor de besluitvorming in eerste aanleg, en onder 13.2b voor de besluitvorming in 
B&B.

20 Zie subparagraaf 3.5.1 (De hoorplicht en haar functies), derde alinea.
21 VZ ABRvS 10 augustus 1995, NJB Katern 1996, p. 130 no 11.
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mag niet worden vergeten dat juist onderzoekers er doorgaans op gesteld zijn om 
hun mening naar voren te kunnen brengen.

14.3.3 De gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies

De NWO-gebiedsbesturen zijn ingevolge artikel 9, lid 2, van de NWO-instellings-
wet gebonden aan de door het Algemeen Bestuur gegeven ‘richtlijnen’, waaronder 
de Regeling subsidieverlening NWO. Onder 9.7.4c heb ik uiteengezet waarom ik 
de gebiedsbesturen op grond van artikel 2.4 van die Regeling niet bevoegd acht 
om – afgezien van het aanbrengen van een marginale correctie in het kader van 
hun controlerende taak als mandans – op inhoudelijke gronden de prioriterings-
volgorde van een beoordelingscommissie om te draaien of tussen een aantal ex 
aequo geprioriteerde voorstellen alsnog een prioritering aan te brengen. Dit is 
slechts anders in geval de gebiedsbesturen daarvoor beleidsmatige overwegingen 
gebruiken, mits voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste. Onder dit vereiste valt 
mijns inziens ook het in de vooraf gegeven aankondiging afdoende specificeren 
van de betrokken beleidsgronden. Dat betekent dat, indien het advies van een 
beoordelingscommissie niet acceptabel wordt geacht, het bestuursorgaan het 
advies of wel zal moeten terugsturen naar de beoordelingscommissie voor repa-
ratie, ofwel de beoordelingscommissie van haar taak zal moeten ontheffen en 
een andere commissie benoemen om de beoordeling over te doen. Het bestuurs-
orgaan heeft vooral tot taak te controleren of de beoordelingscommissie de subsi-
dieprocedure zorgvuldig heeft uitgevoerd. In dat verband dient zij zich ervan te 
vergewissen dat alle daartoe noodzakelijke informatie door de beoordelingscom-
missie is aangeleverd. Ik kom in het kader van een bezwaar-/beroepszaak wel 
eens verslagen en adviezen van beoordelingscommissies tegen, die ik wat dat 
betreft te summier acht.

14.3.4 Motivering en reikwijdte van het weerwoord

14.3.4a De motivering van het weerwoord
Onder 9.7.6 is aangegeven dat op het punt van de motivering nog een aanzienlijke 
verbeterslag te maken valt. Allereerst zal ten aanzien van elke afgewezen aanvraag 
vermeld moeten worden of deze al dan niet subsidiabel werd geoordeeld.

Ten aanzien van het weerwoord heeft de Commissie B&B in twee geval-
len22 gesteld dat de concrete mededeling dat het weerwoord niet toereikte (om 
de beoordelingscommissie van haar voornemen tot afwijzing af te brengen) een 
ontoereikende terugkoppeling is richting aanvrager om de afwijzing te kunnen 

22 Zaken 2003/031 en 2003/04.
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begrijpen. Echter, gezien het feit dat sprake is van een deugdelijke motivering 
zodra de argumenten duidelijk zijn die een beoordelingscommissie hebben 
gebracht tot afwijzing van de subsidieaanvraag, denk ik dat in een aanzienlijk 
aantal andere gevallen volstaan kon en kan worden met een opmerking dat het 
weerwoord niet toereikte. Anders verzandt men alsnog in een wetenschappelijke 
discussie, wat ook volgens het standpunt van de Commissie B&B niet de bedoe-
ling is. Een beoordelingscommissie zal er wel attent op moeten zijn in welke con-
crete gevallen de ontoereikendheid van het weerwoord om extra uitleg vraagt in 
de motivering. De betrokken programmasecretaris zal competent genoeg moeten 
zijn om te kunnen vaststellen of op dit punt de feitelijk gegeven motivering van 
de afwijzingsbesluiten voldoet en, waar niet, om voor aanvulling zorg te kunnen 
dragen, zodat de motivering steeds aansluit bij de wijze waarop het procesrecht in 
de Awb is ingericht23, dat wil zeggen dat de motivering dient aan te sluiten bij de 
(subjectieve) belevingswereld van de aanvrager, zodat deze het genomen besluit 
kan doorgronden.

14.3.4b De reikwijdte van het weerwoord
Onder 9.7.5b heb ik al betoogd dat ik het standpunt van de Commissie B&B dat 
alle wezenlijke informatie betreffende de aanvraag in de aanvraag dient te staan, 
vanwege haar bruikbaarheid toejuich. Dat is de enige manier om te garanderen 
dat de inhoudelijke experts/de referenten hun zegje kunnen doen ten aanzien 
van alle aspecten van de aanvraag. Verder pleit ik ervoor dat goed haalbare ver-
beterpunten die de referenten hebben aangedragen, en waarvan de aanvrager in 
zijn weerwoord aangeeft dat hij deze graag zou willen overnemen omdat zij een 
verbetering van de aanvraag betekenen, worden beschouwd als onderdeel uitma-
kend van die aanvraag. Dat is goed voor de wetenschap, omdat het niveau van de 
aanvragen daardoor wordt verbeterd. Dat is goed voor de referent, omdat deze (bij 
terugkoppeling achteraf door NWO) ziet dat zijn inspanningen de wetenschap 
ten goede komen. Dat is goed voor de aanvrager, omdat hij daarmee zal ervaren 
dat wetenschapsbeoefening meer is dan elkaar beconcurreren in subsidieron-
den. Tenslotte is het goed voor NWO, omdat het betere onderzoeksresultaten zal 
opleveren, terwijl NWO zo tevens samenwerking binnen de wetenschap beloont. 
Een dergelijk beleid betekent geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel, omdat elke 
aanvrager die verbeterpunten krijgt aangedragen, daar gebruik van mag maken. 
Opname in de Regeling subsidieverlening van deze mogelijkheid is dan wel aan 
te raden.

23 Vgl. N. Verheij in zijn noot onder ABRS 21 juli 1995, AB 1995, 558.
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14.3.5 Afhandeling van kennelijk ongegronde zaken

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bijna 30% van de ingediende bezwaar-/
beroepschriften wordt ingetrokken. Vaak probeert de directeur of een behande-
lend ambtenaar van het bestuursorgaan dat het besluit in primo heeft genomen 
met een bezwaarde in gesprek te gaan, wanneer binnen dit bestuursorgaan de 
overtuiging leeft dat de ingebrachte bezwaren weinig kans maken om gegrond 
verklaard te worden. Bestuursorganen zijn namelijk bevreesd op het aantal 
bezwaar-/beroepszaken dat de volledige procedure doorloopt, te worden afgere-
kend24. Aangezien de bezwaarde doorgaans geen kennis heeft van het bestuurs-
procesrecht en geen of weinig ervaring met bezwaar-/beroepsprocedures, zal het 
voor de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan niet al te moeilijk zijn om 
een bezwaarde in een dergelijk gesprek te bewegen tot intrekking van zijn zaak. 
Tenzij het bestuursorgaan aan de bezwaren van de afgewezen aanvrager tege-
moet komt, wordt daarmee aan de bezwaarde feitelijk zijn materiële procesrecht 
ontnomen. Dat getuigt niet van professioneel optreden door het bestuursorgaan. 
Helder meent dat veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de bij artikel 7:3 Awb 
geboden mogelijkheid om zaken als ‘kennelijk ongegrond’ af te doen25. Ik zou 
willen aanraden om van die mogelijkheid in de vrij kansloze zaken meer gebruik 
te maken in plaats van met bezwaarden in discussie te gaan zodra hun bezwaar-/
beroepschrift binnen is. Deze zaken kunnen desnoods worden opgespaard en 
regelmatig door één commissielid worden afgehandeld. In dit verband wijs ik er 
nog eens expliciet op dat slechts van geval tot geval kan worden vastgesteld of een 
binnengekomen bezwaar-/beroepschrift het besluitnemend bestuursorgaan valt 
aan te rekenen.

14.3.6 De totstandkoming van het eindoordeel van de beoordelingscommissie

In Hoofdstuk 9 heb ik aangegeven waarom de oordeelsvorming binnen een groep 
kwetsbaar is. Daarom is het belangrijk dat de leden na afloop van de discussie in 
de vergadering in onafhankelijkheid hun oordeel geven, zonder verdere beïnvloe-
ding van de groep. Ik stel dan ook voor om in de Regeling subsidieverlening 
op te nemen dat besluiten binnen beoordelingscommissies bij voorkeur schrif-
telijk en anoniem plaatsvinden. Uiteraard dienen commissieleden die vanwege 
een Conflict of Interest niet aan de discussie konden deelnemen, uitgesloten te 

24 Zie De Haan e.a. 1998, p. 304 met signaleringsfunctie, en Damen e.a. 2006, p. 164 met leerfunc-
tie; Zie ook het Convenant tussen de Minister van OCW en NWO ‘Rekenschap met indicatoren op 
maat’, 2003.

25 Helder, ‘Bezwaar in de Algemene wet bestuursrecht: door ervaring wijzer?’, Regelmaat, 1997/1,  
p. 26.

411

Valk binnen_14.indd   411 28-5-2008   11:29:30



412

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

worden van de stemming. Aan de deugdelijkheid van de motivering behoeft een 
schriftelijke en anonieme stemming niet in de weg te staan. Commissieleden die 
niet deelgenomen hebben aan (een gedeelte van) de discussie voorafgaand aan 
een stemming, zijn (voor dat gedeelte) eveneens van deelneming aan de stem-
ming uitgesloten. De leden zouden bij elke stemming tevens moeten aangeven 
hoe zeker zij zijn van hun oordeel. In geval verscheidene voorstellen qua kwali-
teit praktisch niet van elkaar te onderscheiden zijn, kan deze extra informatie 
uitkomst brengen bij de prioritering. In het afwijzingsbesluit mag informatie 
hierover niet ontbreken.
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‘Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO’

Het aantal bij een bestuursorgaan ingediende bezwaren geldt als een graadmeter 
voor de kwaliteit van de besluitvorming binnen dat bestuursorgaan. Een stijging 
van het aantal ingediende bezwaren zal dan ook al gauw, vooral waar deze bezwa-
ren succesvol zijn, geïnterpreteerd worden als een afname van de kwaliteit van 
de besluitvorming, en omgekeerd. Dat betekent dat inzicht in bezwaarzaken kan 
bijdragen aan optimalisering van de besluitvorming. Sedert de ingrijpend reor-
ganisatie van NWO in 1998, in welk jaar ook de Subsidietitel in de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) werd ingevoerd, zijn bijna tien jaar verstreken. Gezien 
het feit dat het verdelen van subsidies een belangrijke overheidstaak van NWO 
uitmaakt, leek het de moeite waard om na te gaan hoe het zoveel jaar later met 
de kwaliteit van de besluitvorming binnen NWO op subsidiegebied is gesteld, 
en in hoeverre het juridische kader waarbinnen die besluitvorming plaatsvindt, 
toerijkt. Het onderzoek strekt zich uit over alle bezwaar- en beroepsdossiers uit 
de jaren 1999-2006. Afgezien van dit belang van NWO bij het onderzoek, is het 
onderzoek ook van belang voor de onderzoekers. De onderzoeksresultaten bieden 
de onderzoekers namelijk inzicht in hun kansen op een subsidie, niet alleen in 
bezwaar en beroep, maar ook in het kader van de subsidieprocedure in eerste 
aanleg. Het primaire proces maakt namelijk ook deel uit van het onderzoek. De 
reden hiervoor is dat de in bezwaar/beroep ingebrachte bezwaren niet los gezien 
kunnen worden van de wijze waarop de aanvraag in eerste instantie is beoor-
deeld. Weliswaar verschilt het primaire proces per subsidieprogramma, maar 
dit probleem is opgelost door één standaard NWO-subsidieronde van voldoende 
omvang in het onderzoek te betrekken. Aldus zijn alle ingediende bezwaren toch 
voorzien van een gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot de pri-
maire besluitvorming. Tenslotte is tot nog toe nauwelijks onderzoek verricht naar 
de praktijk van bezwaar/beroep binnen eenzelfde organisatie. Het onderzoek zal 
daarom ook licht werpen op het fenomeen van de bestuurlijke voorprocedure in 
het algemeen. Deze rationale is terug te vinden in hoofdstuk 1, te samen met een 
aantal relevante kengetallen en een historisch overzicht van ingediende bezwa-
ren (1984-2006).

In hoofdstuk 2 volgt een profielschets van NWO met – voor een goed begrip 
van hetgeen volgt – een fasegewijze beschrijving van de inrichting van de NWO-
besluitvormingsprocessen op subsidiegebied, zowel in eerste instantie als in 
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bezwaar/beroep. Het gebruik van kernbegrippen als aanvrager, beoordelings-
commissie, besluitnemend bestuursorgaan, bezwaarde, en de Commissie B&B, 
wordt kort toegelicht. Hierna volgt een overzicht van de wijze waarop NWO bij 
haar besluitvorming invulling geeft aan de toepasselijke wettelijke regelgeving, 
alsook van de wijze waarop zij dit juridische kader aanvult met eigen NWO-sub-
sidieregelgeving. 

Om de toepassing van het instrument van bezwaar en (administratief) beroep 
door NWO binnen het bredere verband van het geldende algemeen bestuurs-
procesrecht te kunnen plaatsen, worden in Hoofdstuk 3 de opzet en inrichting 
van de Awb – bezien vanuit dit instrument – aan de orde gesteld, inclusief de 
verschillende functies van de bezwaar- en de (administratieve) beroepsproce-
dure (hierna: de B&B-procedure). De bespreking van deze functies, waaronder 
de rechtsbeschermingsfunctie versus de functie van verlengde besluitvorming, 
biedt een goed zicht op het karakter van de B&B-procedure. Zo komt bijvoorbeeld 
in het kader van de B&B-procedure als juridische voorprocedure de bewijslastver-
deling tussen bestuursorgaan en belanghebbende burger aan de orde. Vervolgens 
worden, voor een verder voerend inzicht in het instrument van B&B respectievelijk 
een beter begrip van de onderzoeksresultaten en de daaruit te trekken conclusies, 
de volgende capita selecta besproken: de hoorplicht, toetsing ex tunc versus ex 
nunc (en de omvang van het geschil), de Awb en de inschakeling van adviseurs, 
en afwijking (door het bestuursorgaan) van ingebrachte adviezen. Hoofdstuk 3 
biedt daarnaast inzicht in de verschillen tussen een bezwaar- en een (administra-
tieve) beroepsprocedure.

In Hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste onder-
zoeksvraag richt zich op het onderzoeksmateriaal om te achterhalen welke deter-
minanten voorhanden zijn met betrekking tot de kans op honorering van subsi-
dieaanvragers. De tweede onderzoeksvraag betreft de honoreringskansen zelf, en 
kan onderverdeeld worden in de volgende subvragen: hoe groot zijn de kansen 
op: 1. honorering en afwijzing van aanvragen; 2. op indiening van bezwaren; 3. 
op (on)gegrondverklaring van ingediende bezwaren; 4. op het in tweede instantie 
alsnog toewijzen van subsidie; 5. op (on)gegrondverklaring van een bij de rechter 
ingediend beroepschrift, en 6. op het alsnog toewijzen van subsidie naar aanlei-
ding van een rechterlijke uitspraak. De derde en laatste onderzoeksvraag luidt: 
‘Hoe staat het met de juridische houdbaarheid van de binnen NWO uitgevoerde 
subsidieprocedures – zowel in eerste als tweede instantie – en in hoeverre reikt 
het gegeven juridisch kader toe voor de haalbaarheid van die procedures in het 
licht van de wettelijke taak van NWO tot subsidiëring van het kwalitatief beste 
onderzoek?’.
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Het gebruikte materiaal en de methode van onderzoek worden in hoofdstuk 5 
beschreven. Gebruik is gemaakt van twee spreadsheets – één voor het primaire 
proces en één voor de bezwaar-/beroepsfase – waarin een groot aantal gegevens 
uit de beschikbare individuele dossiers (210 voor het primaire proces en 411 voor 
bezwaar/beroep) en uit de algemene commissiedossiers zijn geselecteerd. Voor 
beide spreadsheets zijn bijvoorbeeld geselecteerd: de per selectiecriterium gege-
ven referentenscores, de lengte van het referentenrapport, het aantal positieve 
en negatieve kritiekpunten, eventuele scores van (de) preadviseur(s), de commis-
siescores, het standpunt van de commissie ten aanzien van het weerwoord, en 
de plaats op de prioriteringslijst. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 aangegeven met 
welke statistische methodes de gegevens zijn geanalyseerd. Ook wordt aangekon-
digd dat een enquête is gehouden onder de afgewezen aanvragers om er achter 
te komen wat deze aanvragers vonden van die afwijzing en hoe zij de eventueel 
ingestelde bezwaar-/beroepsprocedure hebben ervaren. De manier waarop die 
enquête is gehouden, en de resultaten van die enquête staan beschreven in hoofd-
stuk 12.

In Deel I, hoofdstukken 6 t/m 8, wordt het primaire proces onderzocht. Daarbij 
is de invloed van alle beoordelaars – referenten, preadviseur en beoordelings-
commissie (in casu vier beoordelingscommissies en een voorzittersoverleg) – op 
elkaar respectievelijk de uitkomst van die standaard beoordelingsprocedure 
geanalyseerd in relatie tot hun rol daarin. Als statistische methode om de ver-
schillende componenten van de oordeels- en beslisprocessen integraal te model-
leren is de padanalyse gebruikt, waarbij de uitkomstvariabele in de ene regressie 
analyse fungeert als de determinant van een of verscheidene andere regressie 
analyses. Alle analyses zijn éénmaal zonder en éénmaal mét factoren uitgevoerd 
die niet direct met het oordelen van doen hebben. Deze factoren betreffen: 1. het 
aantal referenten dat geoordeeld heeft over een aanvraag, 2. de discipline van de 
aanvrager, 3. het wel c.q. niet komen van de preadviseur uit dezelfde discipline als 
de aanvrager, en 4. beoordeling door welke van de vier commissies.
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Figuur 8.2 Padanalyse met betrekking tot oordeels- en beslisprocessen, nader gespecificeerd
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Van groot belang was om zicht te krijgen op het proces van oordelen. Daarbij ging 
het met name om het belang van het eindoordeel van de referent voor dat van de 
preadviseur en van de Commissie, als mede het directe belang van deze beoorde-
laars in relatie tot de honorering. De verschillende criteria waarop de referenten 
en de preadviseurs oordeelden, zijn daarbij betrokken. In Figuur 8.2 is te zien 
dat het oordeel van de commissie verreweg het belangrijkste is (B=-0.62) als het 
gaat om de directe relatie met de honorering. De eindoordelen van zowel de pre-
adviseur (B=-0.27) als de referenten (B=-0.22) volgen op afstand. Ook komt naar 
voren dat het eindoordeel van de preadviseur grote invloed heeft op dat van de 
commissie (B=0.77), dit in schril contrast tot de invloed van het eindoordeel van 
de referent (B=0.15). Vermeldenswaardig is dat het aantal 1-scores nagenoeg per-
fect het eindoordeel van de referent voorspelt (B=-0.93). Ook is vermeldenswaar-
dig dat de preadviseur zich duidelijk laat leiden door het gemiddelde aantal regels 
negatief commentaar (B=0.43) en dit als het ware (2 tot 2,5 maal) uitvergroot.

Daarnaast is een analyse vanuit een andere invalshoek verricht, waarin het 
accent veeleer ligt op het optimaal prognostiseren van de al dan niet honorering 
(Zie Tabel 8.3). In dit geval is gebruik gemaakt van de methode van de multipele 
logistische regressie analyse. Hierbij wordt de tijdsfasering van het oordeelspro-
ces aangehouden, in die zin dat allereerst het prognostische vermogen van het 
eindoordeel van de referent onderzocht is. Vervolgens zijn de meest belangrijke 
ingrediënten van het referentenoordeel aan het model toegevoegd; daarna het 
eindoordeel van de preadviseur, en ten slotte het oordeel van de commissie. In 
feite is het prognostische vermogen van het totale oordeelsproces in vier stap-
pen onderzocht. Uit deze prognostische analyse komt naar voren dat het referen-
tenoordeel 85% van de al dan niet honoreringen correct wist te differentiëren. Het 
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toevoegen van de belangrijkste ingrediënten van de referent is feitelijk prognos-
tisch niet van belang gebleken, evenmin als het toevoegen van het oordeel van de 
preadviseur. Daarentegen is toevoeging van het oordeel van de commissie wel van 
belang. De kwaliteit van de differentiatie is daarmee gestegen van 85 naar 91%, 
een verbetering van 40% van wat mogelijk verbeterd kon worden; niet gering dus. 
Deze bevindingen betreffende de integrale proces analyse en het opsporen van 
het prognostische vermogen blijven overeind, wanneer het aantal referenten dat 
een oordeel velde over de kwaliteit van de aanvraag mede in beschouwing wordt 
genomen. Deze bevindingen blijven voorts overeind, wanneer rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid dat de preadviseur uit een andere discipline komt 
dan de aanvrager. Tenslotte blijven deze bevindingen overeind, ongeacht welke 
commissie (1, 2, 3 of 4) oordeelde.

tabel 8.3 Het prognostisch gehalte van oordelen van referenten, adviseur en commissie

 feitelijke honorering  kwaliteit prognostisch gehalte (%)

 nee ja  

 geprogn. hon. geprogn. hon. totaal sensitiviteit specificiteit prognostisch gehalte

 nee ja nee ja correct negatief positief

1 143 12 19 35 85 65 92 88 74

2 136 12 16 37 86 70 92 89 76

3 155 1 29 25 86 46 99 84 96

4 153 2 16 38 91 70 99 91 95

ad 1 Model 1: gemiddeld referentenoordeel
ad 2 Model 2: Model 1 inclusief gemiddeld aantal 1-scores, en aantal neg. en pos. commentaar
ad 3 Model 3: Model 2 inclusief eindoordeel adviseur
ad 4 Model 4: Model 3 inclusief oordeel commissie

De startkans (het percentage gehonoreerde aanvragen, zonder enige nadere infor-
matie) op honorering bedraagt binnen de onderzochte standaardprocedure in 
eerste instantie 25.7%. Wanneer alleen gekeken wordt naar het aantal referenten, 
dan is die kans het grootst bij een beoordeling door drie referenten (n=73), te 
weten 31.5 %, terwijl de percentages voor 2 (n=114) en 4 referenten (n=14) res-
pectievelijk 23.7 en 21.4 bedragen. Wanneer we het aantal negatieve commen-
taarpunten in beschouwing nemen, dan blijkt dat, naarmate het aantal negatieve 
commentaarpunten toeneemt, de kans op honorering afneemt; die samenhang is 
sterker naarmate het aantal referenten toeneemt. In tweede instantie daarentegen 
is in geval van twee referentenrapporten (n=72) de kans op honorering bijna twee 
maal zo groot in vergelijking tot die kans in geval van drie referentenrapporten 
(n=67). Met vier referentenrapporten is een aanvrager dus doorgaans slechter af. 
Daarom beveel ik aan om maximaal drie referenten bij de beoordeling van een 
aanvraag te betrekken.
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De relevantie van de cijfermatige suboordelen van de referent versus de inhou-
delijke suboordelen voor het referenteneindoordeel is bepaald door middel van 
een multipele lineaire regressie analyse. Hieruit bleek dat het eindoordeel van de 
referent overwegend en doorslaggevend werd bepaald door de cijfermatige sub-
beoordelingen, en niet door zijn inhoudelijk oordeel. Op twee manieren wordt 
dit aangetoond (zie verder tabel 7.1). Deze conclusie moet als belangrijk gezien 
worden. De NWO-beoordelingscommissies richten zich namelijk vooral op het 
inhoudelijk oordeel van de referent. Daarmee lijken deze commissies het exper-
tise oordeel van de referent te overrulen en het referentenoordeel minder serieus 
te nemen. Daarom pleit ik ervoor de referenten ook om een cijfermatig oordeel 
te vragen.

Om diezelfde reden dient de scorerange waarop de referenten gevraagd wordt 
te oordelen, afdoende ruim te zijn. Is dit niet het geval, dan vindt de selectie door 
de beoordelingscommissie plaats op minder betrouwbare informatie; met andere 
woorden, de commissie gaat op de stoel zitten van de referenten.

In Deel II, hoofdstukken 9 tot en met 11, komen bezwaar en beroep aan de orde. 
De inhoud van Deel II vormt daarmee de kern van dit onderzoek.

Inzicht in wat de afgewezen aanvragers als de meest serieuze tekortkomingen 
in de primaire procedure ervaren, is verkregen via kwantificering en classifice-
ring van de bezwaren. NWO wijst ruim 60% van de subsidieaanvragers af. Van 
deze aanvragers ging 2.1% in bezwaar/beroep, wat neerkomt op 411 bezwaar-/
beroepschriften over de totale onderzoeksperiode. Van dit aantal werd tegen de 
30% ingetrokken. De resterende 176 bezwaar-/beroepschriften leverden over de 
onderzoeksperiode een totaal aantal van 631 bezwaren op. Het overgrote deel 
van deze bezwaren, te weten 388, is van formele aard. Daarbij gaat het om de 
schending van regels inzake conflict of interest (25 bezwaren), schending van 
spelregels (73 bezwaren), nieuwe feiten (40 bezwaren) – te onderscheiden naar 
bezwaren tegen schending van de hoorplicht en in verband met nieuw ingebrachte 
feiten –, ondeugdelijke motivering (124 bezwaren), en anderszins onzorgvuldig 
handelen (126 bezwaren). Drieëndertig van al deze bezwaren hebben alleen of 
in hun gezamenlijkheid tot 23 honoreringen in het kader van bezwaar/beroep 
geleid. De kansen op honorering zijn het grootst in geval van conflict of interest, 
schending van de spelregels, en een ondeugdelijke motivering. Het aantal bezwa-
ren van inhoudelijke aard (251 bezwaren) leidde slechts één maal, en wel naar 
aanleiding van een rechterlijke uitspraak, tot honorering. In drie andere gevallen 
werd gehonoreerd, terwijl tevens sprake was van een gegrond formeel bezwaar. 
Desalniettemin hebben juist deze inhoudelijke bezwaren (referentenoordeel 
ontoereikend, samenstelling commissie – qua expertise – ontoereikend, verkeerd 
gebruik van het referentenoordeel door de commissie, gang van zaken interview 
incorrect, inhoudelijk oordeel incorrect) in samenhang met de daarop betrekking 
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hebbende overwegingen van de Commissie B&B, de heersende opvattingen in de 
bestuursrechtelijke literatuur en de voorhanden zijnde jurisprudentie mede in 
beschouwing genomen, tot mijns inziens opmerkelijke conclusies geleid. Aller-
eerst blijkt het standpunt van de Commissie B&B dat het referentenoordeel geen 
onderbouwing behoeft, gezien de bestuursrechtelijke literatuur en de jurispru-
dentie, niet verdedigbaar. In het verlengde hiervan ligt de behandeling door een 
beoordelingscommissie van (te) magere referentenrapporten. Daarbij is relevant 
dat de Commissie B&B een beoordelingscommissie in zijn algemeenheid ziet 
als een gremium van generalisten, terwijl deze Commissie tegelijkertijd vindt 
dat een beoordelingscommissie het expertiseoordeel van de referenten, mits 
beargumenteerd, mag aanvullen en overrulen. Uit de overgrote meerderheid 
van de inhoudelijke bezwaren blijkt dat de (afgewezen) onderzoekers hier grote 
moeite mee hebben. Om de procedure transparanter te maken is derhalve voor-
gesteld om in de Regeling subsidieverlening NWO expliciet voor te schrijven dat 
beoordelingscommissies enkel mogen optreden als generalist, ook indien het om 
een beoordelingscommissie gaat in het kader van een thematische programma. 
Met het oog op die transparantie wordt ook voorgesteld om de preadviseur als 
beoordelaar van de referentenoordelen af te schaffen. Immers, gebruikmaking 
door de commissie van preadviseurs schept verwarring doordat de bezwaarde 
– terecht of ten onrechte – ervan uitgaat dat de preadviseur opereert vanuit zijn 
vakinhoudelijke expertise, terwijl uit het onderzoek blijkt dat zijn inbreng geen 
meerwaarde heeft. Daar komt bij dat volgens de Commissie B&B het risico van 
oncontroleerbaar hobbyisme bij inschakeling van een adviseur niet valt uit te 
sluiten. Bovendien hebben de bezwaren over de ontoereikendheid van referen-
tenrapporten tot de conclusie geleid dat NWO die de verantwoordelijkheid draagt 
van de referentenkeuze, zich voor die keuze zal moeten verantwoorden tegenover 
de burger/onderzoeker zoals dat een overheidsorgaan binnen een rechtsstaat 
betaamt.

Alle bezwaren tegen de gang van zaken bij interviews betreffen interviews 
afgelegd in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma. Aan de hand van 
een aantal concrete zaken waarin deze bezwaren spelen, is duidelijk gemaakt 
waarom de interview methode zoals deze toegepast wordt, tekort schiet respectie-
velijk om grondige verbetering vraagt.

De indeling naar bezwaartypen is gebaseerd op de bezwaar-/beroepspraktijk. 
Bezwaren tegen de hoofdregels van de Awb konden vanwege het aantal keren dat 
hierop een beroep werd gedaan, voor een aanzienlijk gedeelte afzonderlijk worden 
geclassificeerd. Het betreft hier, afgezien van bezwaren vanwege beweerde con-
flicts of interest (art. 2:4 Awb), bezwaren vanwege een beweerde ondeugdelijke 
motivering (art. 3:46 Awb), en schending van de hoorplicht (art. 4:7 Awb). Bezwa-
ren vanwege beweerde onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van het bestre-
den besluit (art. 3:2 Awb) zijn, afhankelijk van de formulering van het bezwaar, 
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ondergebracht ofwel onder ‘schending van wettelijke regels’ ofwel onder ‘overig 
onzorgvuldig’. In het kader van schending van het formele zorgvuldigheidscrite-
rium (art. 3:2 Awb) wordt de praktijk van verdeling van de bestuurlijke bewijslast 
in subsidiezaken geïllustreerd aan de hand van twee saillante voorbeelden. De 
conclusie luidt hier dat niet zozeer de zogenaamde vrije bewijslastverdeling in 
het bestuursrecht respectievelijk een tekort aan onderzoek naar de feiten door de 
Commissie B&B, maar veeleer machtsmisbruik van het betrokken bestuursor-
gaan debet is aan een aaneenschakeling van procedures of – wanneer de burger 
het opgeeft – een unfaire uitkomst van de bestuurlijke voorprocedure. Hierop 
inhakend is mijn stelling dat de voorstellen van de Commissie Ilsink ter verbete-
ring op het punt van de bestuurlijke bewijslast en het onderzoek naar de feiten, 
het werkelijke obstakel (machtsmisbruik) niet uit de weg zullen ruimen, maar 
vooral zullen leiden tot een verdere juridisering van de bestuurlijke procedures.

Een ander belangrijk aspect dat bij de bespreking van de schending van gege-
ven brochureregels naar boven komt, is de reikwijdte van de bevoegdheid van het 
besluitnemend bestuursorgaan om van het advies van een beoordelingscommis-
sie af te wijken. Het bestuursorgaan heeft de beoordelingscommissie van wie 
het bestuursorgaan een prioriteringsadvies ontvangt, zelf gemandateerd tot het 
inhoudelijk beoordelen en prioriteren van de aanvragen binnen een subsidieronde. 
Desondanks luidt mijn conclusie dat het bestuursorgaan de facto geen ruimte 
heeft om op inhoudelijke gronden van dat advies af te wijken. Het bestuursorgaan 
zal, indien zij het advies van de beoordelingscommissie niet acceptabel vindt, het 
advies moeten retourneren naar deze commissie met het verzoek tot correctie of 
de commissie van haar taak moeten ontslaan en een andere (Ad Hoc) commissie 
moeten benoemen die het oordeel over dient te doen. Op grond van beleidsmatige 
overwegingen kan het bestuursorgaan slechts van bedoeld advies afwijken, mits 
de beleidsmatige (selectie)criteria tevoren afdoende gespecificeerd kenbaar zijn 
gemaakt.

Voor wat betreft nieuw in te brengen feiten is de hoofdlijn die de Commissie 
B&B volgt pragmatisch. Ik heb voorgesteld om deze pragmatische lijn in zijn 
scherpst mogelijke vorm te volgen, dat wil zeggen dat alleen rekening wordt 
gehouden bij de beoordeling van aanvragen met die informatie die een aanvrager 
in zijn aanvraag heeft verwerkt. Daarnaast heb ik – gezien het feit dat bij NWO 
kwaliteit voorop staat, terwijl de Awb dit niet verbiedt – geadviseerd om door de 
referenten aangedragen verbeterpunten, voor zover de aanvrager die overneemt 
in zijn weerwoord, te beschouwen als onderdeel van de aanvraag.

Het onderzoek maakt duidelijk dat op het punt van de motivering van het 
afwijzingsbesluit nog wel een verbeterslag te maken valt. Van de 276 zaken die 
de volledige bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen, voldeden 124 zaken 
(45%) niet aan het vereiste dat de motivering een vertaling van het referentenoor-
deel in een met eigen woorden geformuleerd eigen standpunt dient te geven. 
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In 71,5% van de gevallen waarin dit wel relevant was, werd niet vermeld of het 
voorstel al dan niet subsidiabel was. Het aantal gevallen waarin in de motivering 
niet tot uitdrukking werd gebracht wat de beoordelingscommissie in essentie van 
het wederhoor vond, ligt nog hoger. Wat dit laatste punt betreft heb ik betoogd 
dat in het merendeel van de gevallen een motivering van het weerwoord in het 
afwijzingsbesluit achterwege kan blijven, omdat het er slechts om gaat dat de 
argumenten van de commissie die hebben geleid tot afwijzing van de subsidie-
aanvraag, duidelijk zijn. Veelal zal dat, ook zonder specifieke motivering ten aan-
zien van het weerwoord, het geval zijn. Uit het onderzoeksmateriaal komt tevens 
naar voren dat in het afwijzingsbesluit bij herhaling de specifieke informatie die 
de beoordeling van de afzonderlijke subsidieaanvraag betreft, ontbreekt, en die 
een afgewezen aanvrager voor een goed begrip van zijn zaak in het aan hem 
gerichte afwijzingsbesluit mag verwachten.

In Hoofdstuk 9 worden de contraire zaken, welke gemiddeld één per onder-
zoeksjaar bedragen uitgebreid aan de orde gesteld. Zij betreffen zaken waarin het 
Algemeen Bestuur een van de Commissie B&B afwijkend besluit nam. Voorts 
bevat Hoofdstuk 9 een overzicht van alle 18 bezwaar-/beroepszaken waarbij de 
rechter is ingeschakeld. Als belangrijkste rechterlijke overwegingen kunnen 
genoemd worden dat NWO beleidsvrijheid heeft zolang zij voldoet aan de voorge-
schreven procedureregels, en dat het eindoordeel van de beoordelingscommissie 
doorslaggevend is. Zo komt ook naar voren dat zelfs een aantal van vijf excellente 
referentenrapporten geen garantie biedt voor honorering van de aanvraag.

Tenslotte wordt in deel II onderzocht in hoeverre de overwegingen van de 
Commissie B&B hout snijden en dientengevolge voorspellende waarde kunnen 
hebben voor toekomstige bezwaar-/beroepszaken. De onderzoeksbevindingen 
leiden tot de slotconclusie dat het primaire proces op een aantal punten verbete-
ring behoeft.

Deel III biedt een terugblik betreffende het juridische kader (hoofdstuk 13), en 
een toekomstperspectief als slotbeschouwing (hoofdstuk 14). 

Omdat deze studie is opgebouwd rond de honoreringskansen van subsidieaan-
vragers, komen de onderzoeksbevindingen betreffende het juridisch kader waar-
binnen NWO haar subsidiebesluiten neemt, her en der verspreid, vooral over 
hoofdstuk 9, aan de orde. Wanneer deze onderzoeksbevindingen worden afgezet 
tegen hetgeen in paragraaf 2.7 (met een schets van het juridische kader zoals door 
NWO gebruikt) en hoofdstuk 3 (met algemene beschouwingen over het instrument 
van B&B) staat vermeld, leidt dat tot een aantal belangrijke conclusies. Daarom 
geeft hoofdstuk 13 een overzicht van deze onderzoeksbevindingen en conclusies. 
Voor wat betreft het formeel wettelijk kader luidt de conclusie dat NWO in zijn 
algemeenheid aan de hoorplicht en de wettelijke termijnen voldoet. Ten aanzien 
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van de motiveringsplicht valt nog een verbeterslag te maken. Teneinde de rechts-
bescherming beter te dienen die de Awb nastreeft, zal het Al gemeen Bestuur van 
NWO tegelijk met de herroeping of vernietiging van een in bezwaar of beroep 
bestreden besluit, voor zover noodzakelijk, een nieuw besluit moeten nemen. 
Daarnaast behoeft de positie van de NWO-beoordelings(advies)commissies en 
de Commissie B&B verduidelijking. Het verdient aanbeveling om de onderlinge 
posities van de gremia die een rol spelen bij de beoordeling van NWO-subsidieaan-
vragen in de Regeling subsidieverlening NWO vast te leggen, alsook de vereisten 
waaraan een referent moet voldoen. De procedureregels uit deze regeling zouden 
zonder uitzondering van toepassing moeten zijn op alle NWO-programma’s, die 
niet als ‘klein’ bestempeld kunnen worden. Voor laatstbedoelde programma’s zou 
de regeling ook minimum voorwaarden moeten geven. Door aldus de inrichting 
van haar subsidiebeoordelingsprocedures transparanter te maken, zal NWO sub-
sidiëring van het kwalitatief beste onderzoek beter kunnen faciliteren.

In Hoofdstuk 14 worden de belangrijkste verbeterpunten nader bediscussieerd 
en aanbevelingen ter zake gedaan. Het betreft de volgende punten:
1. NWO zal de referentenkeuze moeten verantwoorden. Voorgesteld is daaraan 

invulling te geven via bekendmaking van de te gebruiken respectievelijk de 
feitelijk gebruikte referentenpool, alsook door opstelling van een instructiepro-
tocol, dat bij die keuze gevolgd dient te worden. Bij dat protocol zou beperking 
tot inschakeling van in principe twee, en in geval van tegenstrijdige referenten-
rapporten maximaal drie referenten voorgeschreven moeten worden.

2. Het referentenoordeel zal onderbouwd moeten zijn. Verder worden aanbeve-
lingen gedaan voor de inrichting van het referentenformat om het referen-
tenoordeel te optimaliseren.

3. De beoordelingscommissie zou zich moeten onthouden van het overrulen van 
het referentenoordeel. In geval van twijfel over de technisch-wetenschappelijke 
correctheid van het expertise oordeel zou de beoordelingscommissie onafhan-
kelijke expertise moeten kunnen inschakelen. De figuur van de preadviseur 
zou moeten verdwijnen.

4. Het doel en de rol van het interview binnen de VI-procedure zou in de VI-
brochure moeten worden aangegeven, alsook de exacte selectiecriteria bekend 
gemaakt moeten worden. Daarnaast zou er een interviewprotocol beschikbaar 
moeten zijn voor de interviewcommissie.

5. In de afwijzingsbesluiten mag informatie die relevant is voor een goed begrip 
van de ten aanzien van een individuele aanvraag gevolgde procedure, niet ont-
breken.
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Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor enkele specifieke onderwerpen, te 
weten:
a. het belang van de Code Belangenverstrengeling, die blijkt te werken;
b. de hoorplicht, in eerste instantie;
c. de gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies;
d. de omgang met kennelijk ongegronde bezwaren, en
e. de totstandkoming van het eindoordeel van de beoordelingscommissie.

423
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Dissertation Summary ‘Appeal within NWO 

against its grant decisions’

The number of objections forwarded to a public body are an indicator for the 
quality in decision-making of that body. An increase in the number of forwarded 
objections will therefore be interpreted, especially in case these objections are 
successful, as a decline of the quality in decision-making, and vice versa. This 
means that insight in appeal cases may contribute to optimizing the decision-
making. Since the sweeping re-organization of NWO in 1998, in which year also 
the Grant Title was brought into operation in the ‘Algemene wet bestuursrecht’ 
(General Statute on Administrative Law, hereinafter: Awb), nearly ten years have 
passed. The distribution of grants forms an important public task of NWO. The-
refore it seemed worth while to research the quality of the grant decision-making 
at NWO and the adequacy of the legal framework in which this decision-making 
takes place, so many years later. This research spans all appeal files from the 
years 1999-2006. In addition to the relevance thereof to NWO, the research has 
relevance to scientific researchers, because the results will provide them insight 
in their subsidy chances, not only in appeal but also in the context of the primary 
process. The fact is that this process forms part of the investigation. The reason 
therefore is that the objections forwarded in appeal cannot be seen independent 
of the way the application has been assessed in first instance. The assessment 
procedures differ per grant program indeed, yet this problem has been solved by 
involving one standard NWO grant round of sufficient quantity in the research. 
Thus all forwarded objections are provided with a common frame of reference 
with respect to the primary decision-making process. Finally, to date, little 
research has been performed into the practice of appeal within the same organi-
zation. Therefore, this research will also provide insights on the phenomenon of 
the ‘bestuurlijke voorprocedure’1 in general.

This rationale is to be found in chapter 1, together with a number of relevant 
indicators and a historical overview (1984-2006).

1 The ‘bestuuurlijke voorprocedure’ (literally: the administrative pre-procedure) precedes the court 
procedure. One of the purposes of this procedure is to prepare the case for the judge.
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In chapter 2 a profile of NWO and – for a good understanding of what will suc-
ceed – a description of the NWO decision-making granting processes by phase is 
provided, in first instance and in appeal. The use of essential terms like applicant, 
assessment committee, decision-taking administrative organ, appellant, and the 
‘Commissie B&B’ (hereinafter: the Committee of Appeal) are briefly clarified. 
Next a survey is provided of the way in which NWO interprets the legal frame-
work in the context of her decision-making process and fills up this framework 
with own NWO grant regulations.   

In order to be able to position the application of the instrument of appeal by NWO 
in the wider scope of the valid general law of administrative procedure, in chapter 
3 the aim and structure of the Awb (short for: the Dutch General Administrative 
Law, in full: ‘Algemene wet bestuursrecht’) – from the viewpoint of the instrument 
of appeal – are at issue, including the different functions of the appeal procedure. 
The discussion of its functions, under which the function of legal protection oppo-
site the function of extended decision-making, offers a proper view of the character 
of the appeal procedure. For instance, where the appeal procedure has the function 
of legal preliminary court procedure, the division of the burden of proof between 
administrative body and the national concerned is in discussion. Subsequently, 
for the purpose of a further cumulative insight of the research finding, the fol-
lowing capita selecta are at issue: the duty to hear, assessment ex tunc opposite 
ex tunc (and the extend of the case), the Awb and the engagement of advisors, 
and deviation (by the administrative body) of the given advices. Chapter 3 offers 
also an insight in the differences between the two different appeal procedures: the 
‘bezwarenprocedure’ and the ‘administratieve beroepsprocedure’.

In chapter 4 the research questions are phrased. The first research question focu-
ses on the research material in order to trace which determinants are responsible 
for the chances of grant applications to be honored. The second research question 
focuses on these chances themselves, and entails the following chances of: 1. 
awarding and refusing grants; 2. appeal; 3. (dis)honoring an appeal; 4. awarding a 
grant in appeal; 5. (dis)honoring an appeal in court; 6. awarding a grant as a result 
of a sentence of the judge. The third and last research question reads as follows: 
‘How tenable are the grant procedures executed within NWO – both in first and 
in second instance – from a legal point of view, and to which extend does the 
provided legal framework suffice in view of the tenability of these procedures in 
the light of the legal task of NWO to subsidize the research of the best quality?’

The research data and techniques used are described in chapter 5. Two spread 
sheets have been used – one for the primary process and one for the appeal 
phase – in which many data from the available individual files (210 regarding the 

Valk binnen_14.indd   426 28-5-2008   11:29:30



427

Summary

primary process and 411 regarding the appeal phase) and from the general file 
of the committee have been selected. On behalf of both spread sheets have been 
selected for instance: the referee scores given per selection criterion, the length 
of the referee reports, the number of positive and negative feed back of the refe-
rees, eventual scores of the pre-advisor(s), the committee’s scores, the view of the 
committee towards the candidate’s retort to the referee reports, and the position 
of the candidate on the ranking list. In chapter 4 information is also provided 
on the statistical methods used to analyze the data, and it is announced that a 
survey was conducted on the opinions of the applicants about the grant refusals 
and their eventual experiences in appeal. Information on the way this survey was 
performed and its results can be found in chapter 12.

In part I, chapters 6 through 8, the primary process is studied. In these sections, 
the influence of all the assessors in the process – referees, pre-advisor, and assess-
ment committee (actually four assessment committees and one chairpersons 
committee) – on each other respectively on the outcome of the assessment proce-
dure have been analyzed in relation to their role therein. The statistical method of 
the path analysis has been used to model the different components of the assess-
ment and decision-making processes. Herein the outcome variable in the one 
regression analysis functions as the determinant of one or more other regression 
analyses. All analyses have been executed twice, with and without the factors that 
do not directly deal with the assessment itself. These factors are: 1. the number of 
referees that assessed the application; 2. the discipline of the applicant; 3. the fact 
that the discipline of the pre-advisor is or is not the same as the discipline of the 
applicant, and 4. assessment by which of the four committees.

Figure 8.2 Path analysis concerning assessment- and decision-making processes, in detail
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It was of great importance to obtain insight in the assessment process. Particu-
larly at stake was the relevance of the final conclusion of the referee (see in the 
Figure: ‘Eindoordeel Referenten’) to the assessment of the pre-advisor (see: ‘Pre-
adviseur’) and the committee (see: ‘Commissie’), as well as the direct relevance 
of these assessors in relation to the outcome (see: ‘Uitslag’). The different criteria 
based on which the referees (see at the top of Figure 7.2) and the pre-advisor  
(see at the left side of Figure 7.2) made up their minds, have been included. Figure 
7.2 shows that the assessment of the committee is by far the most important  
(B=-0.62) in direct relation to the outcome. The final conclusions of the pre-advi-
sor (B=-0.27) and the referees (B=-0.22) follow on distance. The analysis also 
shows that the final conclusion of the pre-advisor has a large influence on that of 
the committee (B=0.77), in contrast to the influence of the final conclusion of the 
referee (B=0.15). Worth mentioning is that the number of 1-scores nearly perfectly 
predicts the final conclusion of the referee (B=-0.93). Also worth mentioning is 
that the number of negative comments of the referee clearly serve as guide for the 
pre-advisor who actually enlarges these comments (2 till 2,5 times).

In addition, an analysis has been performed from a different viewpoint, focu-
sing on the optimal prediction of the results (see Table 8.3). Here the method of 
multiple logistic regression analysis has been used, in which the time phasing 
of the assessment process has been followed in that sense that first the prog-
nostic strength of the final conclusion of the referee has been investigated. Next 
the most important ingredients of the referee conclusion have been added to the 
model; subsequently the final conclusion of the pre-advisor, and finally the con-
clusion of the committee. In fact, the prognostic strength of the total assessment 
process has been investigated in four steps. This prognostic analysis reveals that 
the referee conclusion correctly differentiates 85% of the outcome. Adding the 
most important ingredients of the referee did not turn out prognostically to be 
relevant. The same applies to the conclusion of the pre-advisor. On the contrary 
adding the conclusion of the committee is relevant. By doing this, the quality of 
the differentiation rose from 85 to 91%, an improvement of 40% of what could 
possibly be improved, which is not irrelevant. The findings regarding the integral 
process analysis and the tracking of the prognostic strength remain strong when 
taking into account the possibility that the pre-advisor belongs to a discipline that 
differs from the applicants discipline. Also, the findings keep upright regardless 
of which committee (1, 2, 3 or 4) performed the assessment.

The starting chance (the percentage of awarded applications, without any 
further information) of a grant award amounts within the investigated standard 
procedure in first instance 25.7%. When only the number of referees is taken 
into account, that chance is at maximum at a number of three referees (n=73) 
assessing the application, namely 31.5%, while the percentages at a number of 
two (n=114) and four referees (n=14) respectively amount to 23.7% and 21.4%. 
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When taking into account the number of negative comments of the referee, it 
was found that, as the number of negative comments increases, the chance of 
a grant award decreases; this connection is stronger as the number of referees 
increases. In appeal however, the chance of a grant being awarded is nearly twice 
as large in the case of two referee reports (n=72) than in the case of three referee 
reports (n=67). Thus, an applicant is worse off with four or more referee reports. 
Therefore I recommend to involve at maximum three referees in the assessment 
of an application.

table 8.3 the prognostic content of judgments of referees, pre-advisor and assessment committee

 actual awarding  quality of prognostic content (%)

 no yes  

 progn. awarding progn. awarding total sensitivity specificity prognostic content

 no yes no yes correct negative positive

1 143 12 19 35 85 65 92 88 74

2 136 12 16 37 86 70 92 89 76

3 155 1 29 25 86 46 99 84 96

4 153 2 16 38 91 70 99 91 95

ad 1 Model 1: average referee judgment
ad 2 Model 2: Model 1 including average number of 1-scores, and of neg. en pos. feedback
ad 3 Model 3: Model 2 including final judgment of pre-advisor
ad 4 Model 4: Model 3 including judgment assessment committee

The relevance of the referee’s sub-judgments in figures in comparison with 
the verbal sub-judgments has been determined by means of a multiple linear 
regression analysis. The analysis revealed that the final conclusion of the referee 
is primarily determined by the sub-judgments in figures, and not by the verbal 
sub-judgments. This is proven in two differentways (see for details in table 7.1). 
This result is an important one, as the NWO assessment committees focus in par-
ticular on the verbal sub-judgments. In doing so, these committees overrule the 
expert judgment of the referee or take this judgment less seriously. As a result, I 
plead that the referees are requested to also present their judgment in figures.

For the same reason the score range on which the referees are asked to judge, 
has to be sufficient spacious. Otherwise the selection by the assessment commit-
tee takes place on a basis of less reliable information; in other words, the commit-
tee steps into the shoes of the referees.

In Part II, chapters 9 through 11, the appeal procedure is discussed. The content 
of this part forms the core of the research.

Insight in what the rejected applicants experience as the most seriously short-
comings in the primary procedure, has been obtained by quantification and clas-
sification of the objections. NWO rejects well over 60% of the grant applicants. 
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Of these applicants 2.1% appealed, which resulted in 411 letters of objection 
during the total research period. Of this number nearly 30% was withdrawn. 
The remaining 176 objection letters contained 631 objections. The main part 
of these objections, 388 objections, is of formal nature. It involves violation of 
Conflict of Interest rules (25 objections), violation of procedural rules (73 objecti-
ons), new facts (40 objections) – to distinguish into objections not having heard 
the other side and objections regarding facts brought in after the deadline for 
applica tions –, inferior decision grounds (124 objections), and otherwise careless 
acting (126 objections). Thirty three of all these objections have, alone or jointly 
led to 23 awards in appeal, the chances in appeal being at maximum in case of 
a conflict of interest, violation of the rules of procedure, and inferior decision 
grounds. The number of objections in respect to content (251 objections, against 
inferior referee reports, the composition of the assessment committee in view 
of its expertise, inadequate use of referee reports, inadequately interviewing, 
and inadequate judgment on content of the research proposal) only once led to 
an award, in re sponse to a judgment in court. In three other cases an objection 
with respect to content was awarded jointly with formal objections. Nevertheless, 
exactly these objections with respect to content have led in view of the conside-
rations of the Committee of Appeal, the current ideas in the administrative legal 
literature, and the existing case law, to remarkable conclusions. First of all, the 
point of view of the Committee of Appeal that the referee reports do not need a 
motivation, is not defendable considering the administrative legal literature. The 
processing of meager referee reports by the Committee of Appeal follows this line 
of argument. It is relevant that the Committee of Appeal views the assessment 
committee in particular as a body of generalists, while the Committee is at the 
same time of the opinion that the assessment committee may fill up and overrule 
the expert reports of the referees. The bulk of the objections in respect to content 
shows that the (rejected) researchers have difficulties with this point of view. To 
further increase the transparency of the assessment procedure it has been propo-
sed to prescribe explicitly in the ‘Regeling subsidieverlening NWO’ (Regulation 
grant awarding NWO) that assessment committees can only undertake the role 
of generalist, also in case of an assessment within a thematic program. For the 
benefit of procedural transparency it has also been proposed to abolish the pre-
advisor as assessor of the referee reviews. This is because the use of pre-advisors 
by the assessment committee creates confusion due to the fact that the appellant 
– be it right or wrong – assumes that the pre-advisor makes use of his discipli-
nary expertise, while the research findings prove that his contribution has no 
incremental worth. In addition to this the Committee of Appeal believes that the 
contribution of the pre-advisor cannot exclude risks of uncontrollable dilettan-
tism. The objections concerning inferior referee reports also led to the conclusion 
that NWO as an organ of the state being responsible for the referee choice, has to 
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justify that choice towards the civilians/researchers in conformity with the rules 
of a constitutional state.

All objections against the interviewing refer to interviews taken within the 
‘Vernieuwingsimpuls- programma’. On the basis of a number of concrete cases 
wherein these objections have been brought up, it has been clarified why the prac-
ticed interview method is inadequate and in need of fundamental improvement.

The division into categories of objections finds its base in the practice of 
appeal. Objections against the main rules of the Awb could be classified separat-
ely due to the number of this type of objection in appeal. Apart from objections 
due to a Conflict of Interest (article 2:4 Awb), objections against inferior decision 
grounds (art. 3:46 Awb), and objections against not having heard the other side 
(art. 4:7 Awb) are involved. Objections against insufficient careful preparation 
of the contested decision are categorized in ‘violation of legal provisions’ or in 
‘otherwise careless acting’. In the context of the formal care criterion (art. 3:2 
Awb) the practice of the distribution of the administrative burden of prove among 
the parties is illustrated by two salient examples of grant cases. Here the conclu-
sion is drawn that not so much the so called free distribution of the burden of 
prove in administrative law respectively a lack of fact finding by the Committee 
of Appeal is causing a sequence of legal procedures or – in case the civilian gives 
up – an unfair outcome of the administrative preprocedure, but incorrect use of 
power of the concerned administrative organ. Linking this to the proposals of the 
‘Commissie Ilsink’ (being a Committee that in 2006 evaluated the Awb) in view 
of the improvement of the distribution of the burden of prove and the fact finding, 
I dare to state that these proposals will not take away the real obstacles (incorrect 
use of power), but will mainly result in more complicated lawsuits.

Another important aspect that emerges in the discussion on violation of proce-
dure rules is the extent of the competence of the decision-taking NWO-Board to 
deviate from the advice of the assessment committee. This Board itself has man-
dated the assessment committee of which it receives the advice, to assess and rank 
the applications within the grant round. Nevertheless my conclusion is that this 
Board actually misses the competence to deviate on grounds in respect to content 
from the advice of the assessment committee. If the Board judges the advice unac-
ceptable, it shall have to return the advice to the assessment committee for cor-
rection or have to discharge this committee and nominate another (Ad Hoc) com-
mittee to redo the assessment procedure. The Board can only deviate from meant 
advice on reasons of policy, on the condition that the policy (selection)criteria have 
been sufficiently specified and made public in advance.

The mainline of the Commission of Appeal in case new facts have been raised 
in the course of the assessment procedure is a pragmatic one. I suggest to conti-
nue this pragmatic line as strict as possible, which means that only the informa-
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tion an applicant has incorporated in his application will be valid. In addition, I 
suggest – because NWO aims in the first place at scientific quality and the Awb 
does not forbid this – to consider the improvements brought in by the referees and 
adopted by the applicant in his reaction on the referee reports, as incorporated in 
the application.

The research findings reveal that the grounds of a negative grant decision 
still need improvement. Out of the 276 appeal cases that have led to an appeal 
decision, 124 cases (45%) did not meet the demand that the decision grounds an 
interpretation of the referee judgment in an own point of view in self phrased 
wordings. In 71.5% of the cases wherein this was relevant, it was not mentioned 
whether the research proposal actually was in a position to receive a subsidy or 
not. The number of cases that did not express the opinion of the assessment 
committee towards the reaction of the applicant on the referee reports, is still 
higher. With respect to this last question I have argued that in most of the cases 
a motivation concerning this reaction of the applicant is not imperative, because 
required is only that the line of reasoning of the committee having led to the 
rejection of the grant application is clear. This is usually the case without a spe-
cific motivation in respect of the reaction of the applicant. The research findings 
also reveal that a negative grant decision repeatedly lacks the specific information 
concerning the assessment of the individual grant application which information 
a rejected applicant would expect to encounter in the decision letter in order to be 
able to understand the outcome of the assessment.

In chapter 9 the appeal decisions to the contrary – being the appeal decisions 
taken by the General Board of NWO not in conformity with the advice of the Com-
mittee of Appeal – is raised extensively. In average once a year such a decision is 
taken. In addition to this chapter 8 contains an overview of all 18 appeal cases 
(one case withdrawn) that have been brought before the judge. The most impor-
tant considerations of the judge are that NWO has freedom of policy-making as 
long as NWO respects the prescribed rules of procedure, and that the judgment 
of the assessment committee is decisive. It turns out that even a number of five 
excellent referee reports cannot guarantee a grant award.

Research has been performed to find out to which extent the considerations of 
the Committee of Appeal cut ice and therefore would be helpful in forecasting the 
outcome of future appeal cases. The findings of this research can also be found 
in chapter 8.

In final conclusion of all the research findings we can say that the primary 
process needs improvement on a number of aspects.

Part III offers a review on the legal framework (chapter 13), and a perspective of 
the future with concluding observations (chapter 14).
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Because the results of this study are based on the granting chances for appli-
cants of a subsidy, the research findings concerning the legal framework for the 
decision-making process of NWO are widely spread, especially in chapter 9. Com-
parison of these research findings with the information given in paragraph 2.7 
(with an overview of the legal framework as applied by NWO) and chapter 3 (with 
general reflexions on the appeal instrument), results in a number of important 
conclusions. Those research findings and conclusions are conveniently arranged 
together in chapter 13. With regard to the formal legal framework it can generally 
be concluded that NWO fulfils its duty to hear and meet the statutory periods. 
Concerning its duty of justification in case of abjection of grant applications 
improvements can still be made. In order to improve the legal protection the Awb 
aims at, the General Board of NWO will have to make – as far as necessary – a 
new decision in respect of an application at the same time as this Board revokes 
the originally given decision that has been challenged in appeal. Moreover the 
position of the NWO assessment committees and the NWO appeal committee 
need clarification. It is advisable to anchor the mutual positions of the forums 
playing a role in the NWO assessment procedures for grant applications as well as 
the requirements for referents, in the ‘Regeling subsidieverlening NWO’ (NWO 
Granting Regulation). The provisions regulating the assessment procedures 
should without exception be applicable to all NWO programmes, that cannot be 
labeled as ‘small’. For the former programmes the NWO Granting Regulation 
should prescribe also minimum conditions. By making its assessment procedu-
res more transparent in this way, NWO will be able to better facilitate subsidizing 
research proposals of the highest scientific quality.

In chapter 14 the most important improvements are further discussed and recom-
mendations are provided. Those improvements and recommendations cover the 
following issues:
1. NWO shall have to account for the choice of the referees. Proposed has been to 

do this by publication of the pool of referees to be used or actually been used, 
as well as by setting up an instruction protocol. This protocol should prescribe 
that in principle two, and in case of contradicting referee reports three referees 
at maximum are involved per application.

2. The referee report needs to be motivated. Moreover, recommendations are 
provided for the referee format in order to optimize the referee reports.

3. The assessment committee will need to abstain from overruling the referee 
reports. In case of doubt of the technical-scientific correctness of the referee 
reports the assessment committee should be competent to call in independent 
expertise. The concept of the pre-advisor should vanish.

4. The aim and role of the interview within the ‘Vernieuwingsimpuls’-program 
should be included in the brochure, as well as the exact selection criteria. In 

433
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addition, an interview protocol should be at the disposal of the interview com-
mittee.

5. In a negative grant decision letter no information should be missing that is 
relevant for a better understanding of the procedure executed in respect to the 
individual application.

Attention has also been asked for the following specific questions:
a. the importance of the ‘Code Belangenverstrengeling’ (containing the rules to 

avoid Conflicts of Interest), which Code proves to work.
b. the duty to hear.
c. the alignment of the NWO decision-taking bodies to the advice of the assess-

ment committee.
d. the way evidently unsuccessful objections should be treated, and
e. the way the final judgment of the assessment committee should be estab-

lished.

Valk binnen_14.indd   434 28-5-2008   11:29:31



435

Bijlagen

Bijlagen bij hoofdstuk 5

Formulier 5.1: formulier referenten

Social Science Research Council
Review Form Open Programme 2004

File nr.     REVIEWER NR.:
Main applicant:
Title of the proposal

Qualification

Please give an ‘X ’in the field of your score excellent very good good moderate poor

1. scientific relevance & quality

What’s the scientific relevance of the proposal?

Is the proposed research ‘innovative’ in its field?

Does it build on existing knowledge and research?

2. Feasibility

Is the problem definition evident?

Is the research problem clearly elaborated?

Is the project feasible?

Description of the work plan?

3. scientific quality of the applicant(s) and research group

Expertise of the applicant(s) on the research topic?

Quality of the research environment?

4. expected scientific output

Number and timing of scientific output?

5. societal relevance (if applicable): How can results …

Be applied in other scientific disciplines?

Be applied in non-scientific environments?

Please give an overall score, which is consistent with the scores above.
The first two criteria are most important.

Qualification

Please give an ‘X ’in the field of your score excellent very good good moderate poor

6. Overall score

Please substantiate your earlier qualifications in the Comments & Questions part 
below, because it is very difficult for the applicant to respond to scores only. In 
addition the advisory committee needs your comments in order to discuss and 
rank the proposals.
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7. 

comments & Questions

You can use (and extend) this free text area that already lists the criteria.

Note that even excellent scores can contain critical remarks.

1. scientific relevance & quality

2. Feasibility

3. scientific quality of the applicant(s) and research group

4. expected scientific output

5. societal relevance (if applicable)

6. Reviewers’ overall score

Formulier 5.2: formulier preadviseur

Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Beoordelingscommissie Open Competitie 2004, beoordelingsformulier 

Dossiernummer:
Titel voorstel:
Naam preadviseur:

Nb. Dit formulier wordt niet naar de aanvrager gestuurd, maar dient ter onder-
bouwing van de beoordeling. In geval van een bezwaarschrift zal dit formulier 
geanonimiseerd worden toegevoegd aan het dossier.

I. Overzicht referentenkwalificaties
Geef per criterium aan hoe de referenten de onderstaande criteria hebben beoor-
deeld, door het nummer van de referent in het desbetreffende hokje te plaatsen.

Qualification excellent very good good moderate poor

1. scientific relevance & quality

What’s the scientific relevance of the proposal?

Is the proposed research ‘innovative’ in its field?

Does it build on existing knowledge and research?

2. Feasibility

Is the problem definition evident?

Is the research problem clearly elaborated?

Is the project feasible?

Description of the work plan?

3. scientific quality of the applicant(s) and research group
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Expertise of the applicant(s) on the research topic?

Quality of the research environment?

4. expected scientific output

Number and timing of scientific output?

5. societal relevance (if applicable): How can results …

Be applied in other scientific disciplines?

Be applied in non-scientific environments?

6. Reviewers’ overall score

II  Kwaliteit van de referentencommentaren
Geef hieronder per referent uw indruk van de kwaliteit van het gegeven com-
mentaar (goed, matig, onvoldoende) aan de hand van de hieronder genoemde 
criteria.

uitvoerigheid kritisch vermogen consistentie zakelijkheid

Referent 1

Referent 2

Referent 3

III  Beoordeling
Geef alstublieft een beargumenteerde beoordeling aan de hand van de criteria 
Open Competitie 2004, gebaseerd op de referentencommentaren en de door de 
aanvrager daarop gegeven reactie.

1. Wetenschappelijke kwaliteit

2. Haalbaarheid

3. Kwaliteit onderzoeker/onderzoeksgroep

4. Wetenschappelijke output

5. Maatschappelijke relevantie (indien van toepassing)
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6. Weerwoord aanvrager (In hoeverre is het weerwoord van de aanvrager op de referentencommentaren adequaat?)

7. samenvattend commentaar ten behoeve van feedback naar aanvrager

IV  Eindoordeel preadviseur

Stap 1
Gelieve hieronder aan te geven wat uw eindoordeel is, gebaseerd op bovenstaande 
opmerkingen.
A = subsidiabel
B = behoeft verbetering, in deze vorm niet subsidiabel
C = niet subsidiabel

A B c

Stap 2
Alleen in geval een voorstel met een A is gekwalificeerd: gelieve hieronder de A 
nader te specificeren door een X in het betreffende vakje te plaatsen:

excellent excellent - zeer goed zeer goed zeer goed - goed goed

1 1,5 2 2,5 3

V. Eindoordeel commissie (na discussie ter vergadering in te vullen)

A A1 A1,5 A2 A2,5 A3

B

C

Gelieve het formulier op uiterlijk 6 december 2004 te zenden aan (zodat op het 
bureau een eerste overzicht kan worden opgesteld aan de hand van de preadvie-
zen):
Drs. J.S. Voskuilen, secretaris beoordelingscommissie Open Competitie 2004
Email: veurman@nwo.nl
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tabel 8.11 type bezwaren van categorie II behandeld door de commissie B&B over 1999 t/m 2006

 type bezwaren  ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 sub

totaal

’06 totaal

   2           

1 conflict of interest 0 2 2 3 4 1 12 12

  1 1 1 2 5 9 9

  2 0  0

2 referentenoordeel 

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 1 18

  1 1 1 1 2

  2 1 1  1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 4 4 13 2 30 5 35

  1 0 0

  2 0  0

4 spelregels geschonden 0 3 4 6 6 7 7 33 5 38

  1 3 2 4 1 1 2 13 3 16

  2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 4 8 3 27 2 29

  1 1 1 1 2 1 2 8 8

  2 0  0

6 motivering ondeugdelijk 0 5 4 3 6 6 10 13 47 11 58

  1 1 3 5 10 4 3 4 30 6 36

  2 2 2 1 2 3 4 14 14

7 cie gebruikt ref. oordeel 

verkeerd

0 2 5 4 2 4 1 18 4 22

  1 1 1 2 2

  2 1 1 1 1 4  4

8 te grote discrepantie refs 

en cie 

0 3 1 13 7 11 5 40 7 47

  1 1 2 2 1 6 6

  2 1 2 1 1 4 9 9

 type bezwaren  ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 sub

totaal

’06 totaal

9 gang v zaken interview 

incorrect

0 2 6 2 10 5 15

  1 1 1 1

  2  0  0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 6 5 4 7 10 19 9 60 10 70
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  1 1 2 1 4 1 5

  2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 10 6 5 16 17 17 12 83 16 99

  1 1 1 5 1  2 10 1 11

  2 1 1 1 3 3

12 budgettair probleem 0 1 1 1

  1 0 1 1

  2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 5 8 20 1  21

  1 0 0 0

  2  0 1 1

 totaal  56 54 32 92 80 124 93 531 82 613

zaken van cat. II met 

advies Cie B&B

28 25 18 47 31 37 32 218 29 247

 zaken waarin advies Cie 

B&B opgesteld

 32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

 totaal aantal B&B-zaken 

behandeld

 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1) inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2) 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders 
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tabel 9.11 type bezwaren van categorie II behandeld door de commissie B&B over 1999 t/m 2006 

 type bezwaren  ‘991 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 sub

totaal

‘06 to-

taal

   2           

1 conflict of interest 0 2 2 3 4 1 12 12

  1 1 1 2 5 9 9

  2 0  0

2 referentenoordeel 

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 1 18

  1 1 1 1 2

  2 1 1  1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 4 4 13 2 30 5 35

  1 0 0

  2 0  0

4 spelregels geschonden 0 3 4 6 6 7 7 33 5 38

  1 3 2 4 1 1 2 13 3 16

  2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 4 8 3 27 2 29

  1 1 1 1 2 1 2 8 8

  2 0  0

6 motivering ondeugdelijk 0 5 4 3 6 6 10 13 47 11 58

  1 1 3 5 10 4 3 4 30 6 36

  2 2 2 1 2 3 4 14 14

7 cie gebruikt ref. oordeel 

verkeerd

0 2 5 4 2 4 1 18 4 22

  1 1 1 2 2

  2 1 1 1 1 4  4

8 te grote discrepantie refs 

en cie 

0 3 1 13 7 11 5 40 7 47

  1 1 2 2 1 6 6

  2 1 2 1 1 4 9 9

9 gang v zaken interview 

incorrect

0 2 6 2 10 5 15

  1 1 1 1

  2    0  0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 6 5 4 7 10 19 9 60 10 70

  1 1 2 1 4 1 5

  2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 10 6 5 16 17 17 12 83 16 99

  1 1 1 5 1      2 10 1 11

  2 1 1 1 3 3

     

Valk binnen_14.indd   441 28-5-2008   11:29:32



442

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

12 budgettair problem 0 1 1 1

  1 0 1 1

  2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 5 8 20 1  21

  1 0 0 0

  2  0 1 1

 Total  56 54 32 92 80 124 93 531 82 613

zaken van cat. II met 

advies Cie B&B

28 25 18 47 31 37 32 218 29 247

 zaken waarin advies Cie 

B&B opgesteld

 32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

 totaal aantal B&B-zaken 

behandeld

 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

 
1) inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2) 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders
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tabel 10.1B Aantal ingediende aanvragen, onderscheiden naar uitkomst en geslacht

Jaar

Aanvragen in eerste instantie

ingediend (n) gehonoreerd afgewezen 

m v m v m v

N Rij% N rij% n Rij% N rij%

1999 3061 547 969 31.7 121 22.1 2092 68.3 426 77.9

2000 3570 905 1080 30.3 280 45.1 2490 69.7 625 54.9

2001 3143 621 1173 37.3 257 41.4 1970 62.7 364 58.6

2002 3160 898 1310 41.4 402 44.8 1850 58.6 496 55.2

2003 2853 774 1253 43.9 312 40.3 1600 56.1 462 59.7

2004 2770 692 1256 45.3 335 48.4 1514 54.7 357 51.6

2005 3506 1115 1382 39.4 439 39.4 2124 60.4 676 60.6

subtotaal 22063 5552 8423 38.2 2146 38.7 13640 61.8 3406 61.3

2006 2959 926 1195 40.4 393 42.4 1764 59.6 533 57.6

totaal 25022 6478 9618 38.4 2539 39.2 15404 61.6 3939 60.8
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tabel 10.2B Percentage afgewezen aanvragen afkomstig van vrouwen, onderscheiden naar NWO-

gebied

NWO-gebied Jaar

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ALW N in 250 440 388 851 558 399 433
%v in 6.0 6.8 12.6 14.6 15.6 15.3 22.9

n af 155 365 299 578 408 260 285

%v af 6.5 5.5 12.0 13.0 16.7 15.8 23.2

EW/CW/N n in 1670 490 758 648 559 571 699

%v in 11.4 4.1 6.7 9.1 9.7 8.4 10.2

n af 1110 335 491 465 331 378 455

%v af 15.3 3.0 6.9 8.6 9.7 8.5 10.3

GW n in 270 215 254 329 346 265 456

%v in 29.6 20.9 19.3 23.1 29.2 26.0 29.8

n af 190 135 155 149 194 109 237

%v af 28.9 25.9 18.1 24.2 37.1 24.8 30.4

MAGW n in 500 645 626 571 489 780 812

%v in 18.0 28.7 13.7 30.0 28.2 21.7 32.4

n af 380 475 478 371 344 495 567

%v af 18.4 15.8 13.2 30.2 31.4 23.6 33.3

MW n in 550 700 701 533 473 164 621

%v in 26.7 27.1 20.5 20.1 30.2 41.5 35.3

n af 400 560 506 405 364 117 496

%v af 31.8 8.9 20.8 15.8 31.3 40.2 34.7

Overig n in 368 1985 1225 1168 1202 1283 1600

%v in 6.8 29.9 19.8 29.6 20.9 21.6 20.4

n af 283 1245 593 655 421 512 760

%v af 10.6 27.3 16.5 23.5 18.9 18.2 17.1
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tabel 10.3B Aantal ingediende aanvragen, onderscheiden naar uitkomst, gender en onderzoeksgebied

Jaar Nwo-gebied Aanvragen in eerste instantie
ingediend gehonoreerd afgewezen

2003

ALW 471 87 131 27.8 19 21.8 340 72.2 68 78.2
CW+EW+N 505 54 206 40.8 22 40.7 299 59.2 32 59.3

GW 245 101 112 45.7 40 39.6 205 54.3 72 60.4

MAGW 351 138 115 32.8 30 21.7 236 67.2 108 78.3

MW 330 143 80 24.2 29 20.3 250 75.8 114 79.7

overige geb. 951 251 609 64.0 172 68.5 342 36.0 79 31.5

Subtotaal 2853 774 1253 43.9 312 40.3 1600 56.1 462 59.7

2004 ALW 338 61 119 35.2 20 32.8 219 64.8 41 67.2

CW+EW+N 523 48 177 33.8 16 33.3 346 66.2 32 66.7

GW 196 69 114 58.1 42 60.9 82 41.9 27 39.1

MAGW 611 169 233 38.1 52 30.8 378 61.9 117 69.2

MW 96 68 26 27.1 21 30.9 70 72.9 47 69.1

overige geb. 1006 277 587 58.3 184 66.4 419 41.7 93 33.6

Subtotaal 2770 692 1256 45.3 335 37.6 1514 54.7 357 62.4

2005 ALW 334 99 115 34.4 33 33.3 219 65.6 66 66.6

CW+EW+N 628 71 220 35.0 24 33.8 408 65.0 47 66.2

GW 320 136 155 48.4 64 47.1 165 51.6 72 52.9

MAGW 549 263 171 31.1 74 28.1 378 68.9 189 71.9

MW 402 219 78 19.4 47 21.5 324 80.6 172 78.5

overige geb. 1273 327 643 50.5 197 60.2 630 49.5 130 39.8

Subtotaal 3506 1115 1382 39.4 439 39.4 2124 60.6 676 60.6

totaal 1999-2005 22063 5552 8423 38.1 2146 38.7 13640 61.9 3406 61.3

2006 ALW 367 116 132 36.0 37 31.9 235 64.0 79 68.1

CW+EW+N 633 76 205 32.4 29 38.2 428 67.6 47 61.8

GW 212 108 91 28.4 35 32.4 121 71.6 73 67.6

MAGW 505 201 141 27.9 55 27.4 364 72.1 146 72.6

MW 272 116 63 23.2 29 25.0 209 76.8 87 75.0

overige geb. 970 309 563 58.0 208 67.3 407 42.0 101 32.7

Subtotaal 2959 926 1195 40.4 393 42.4 1764 59.6 533 57.6

totaal generaal 25022 6478 9618 38.4 2539 39.2 15404 61.6 3939 60.8
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Bijlage bij Hoofdstuk 12: enquêtemateriaal (3 vragenlijsten)

VRAGENLIJST I

(toegezonden aan bezwaarden die de hele bezwaar- of beroepsprocedure hebben 
doorlopen)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’. 

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp? 
leeftijd: .......... jaar;    o man    o vrouw 
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Bent u vóórafgaand aan de indiening van uw bezwaarschrift ingeschakeld 
geweest door NWO in het kader van een NWO-beoordelingsprocedure: 
– als externe beoordelaar/referent?   o ja o nee 
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie? o ja o nee 
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?  o ja o nee

3.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het onderzoeksvoorstel met 
betrekking waartoe u in bezwaar bent gekomen? 
a. uzelf:  aantal dagen: ........................... 
b. in totaal:           aantal dagen: ...........................

4. Hoe groot schatte u de kans op honorering? 
 a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel? 

uiterst groot o o o o o o o uiterst klein
 b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift? 

uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

5.  Heeft u geaarzeld of u wel in bezwaar zou gaan? 
in het geheel 
niet

o o o o o o o in hoge mate
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6.  Bent u tevreden over de wijze waarop uw bezwaar procedureel is afgewik-
keld?
uiterst  
tevreden

o o o o o o o uiterst  
ontevreden

7.  Heeft u het gevoel gehad dat uw bezwa(a)ren – van welke aard ook – ter 
sprake konden komen tijdens de behandeling van uw bezwaarschrift? 
o ja 
o nee, want .............................................................................................................. 
.................................................................................................................................... 

8.  Heeft de Bezwarencommissie volgens u begrepen wat de essentie van uw 
bezwaar was? 
uiterst  
begrepen

o o o o o o o uiterst  
onbegrepen

9.  Zijn álle facetten van uw bezwaarschrift afdoende aan de orde gekomen? 
o ja 
o nee, want ..............................................................................................................
....................................................................................................................................

10.  (Deze vraag behoeft niet ingevuld te worden door ZonMW-aanvragers.) 
U heeft gebruik gemaakt van uw bezwaarrecht. Daarnaast bestond ook 
de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen in de afwij-
zingsbrief? 
o nee 
o ja, in plaats van indiening van een bezwaarschrift, want ..............................
.................................................................................................................................... 
o ja, náást indiening van een bezwaarschrift, want ...........................
.....................................................................................................................
................................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen: 
a. voor de voortgang van uw onderzoek? 
grote gevolgen o o o o o o o geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
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12.  U heeft ervaren hoe een bezwaarprocedure werkt. Zou u daardoor, indien 
u zich opnieuw in een soortgelijke situatie bevindt, wederom in bezwaar 
komen? 
o ja 
o nee, want ..............................................................................................................
....................................................................................................................................

13. In welke van de onderstaande uitspraken kunt u zich vinden?  
(U mag slechts één antwoord aankruisen.) 
o de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij 
o de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   
  nadere verfijning 
o de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14. Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces? 
 .................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................
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VRAGENLIJST II

(toegezonden aan bezwaarden die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrok-
ken)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’.  

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp? 
leeftijd: .......... jaar;    o man    o vrouw 
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Heeft u de afgelopen 10 jaar wel eens een bezwaarprocedure doorgezet bij 
NWO? 
o ja    o nee

3.  Bent u door NWO ooit ingeschakeld geweest in het kader van een NWO-
beoordelingsprocedure: 
– als externe beoordelaar/referent?   o ja o nee 
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie? o ja o nee 
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?  o ja o nee

4.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het onderzoeksvoorstel met 
betrekking waartoe u in bezwaar bent gekomen? 
a. uzelf:  aantal dagen: ........................... 
b. in totaal:           aantal dagen: ...........................                

5.  Hoe groot schatte u de kans op honorering?

      a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

 b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

6.  Heeft u geaarzeld of u wel in bezwaar zou gaan?
in het geheel 
niet

o o o o o o o in hoge mate
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7.  Heeft een of meerdere van de volgende redenen meegespeeld bij uw besluit 
om uw bezwaarschrift in te trekken? 
o de hoeveelheid extra informatie verkregen van NWO/ZonMW na   
 in diening van het bezwaarschrift 
o de kans om in tweede instantie alsnog voor honorering in aanmerking  
 te komen loont, achteraf bezien, de moeite niet 
o er blijkt in bezwaar geen discussie over de inhoud van het voorstel plaats  
 te vinden 
o de afhandeling van mijn bezwaren lijkt een formaliteit 
o door mijn bezwaar door te zetten, nemen de toekomstige kansen op  
 een NWO-subsidie af

8.  Hoe tevreden was u over de wijze waarop uw onderzoeksaanvraag tijdens het 
primaire beoordelingsproces is afgewikkeld?
uiterst  
tevreden

o o o o o o o uiterst  
ontevreden

9.  Wat vond u van de motivering van het afwijzingsbesluit?
uiterst  
correct

o o o o o o o inhoudelijk 
incorrect

uiterst  
informatief 

o o o o o o o geenzins 
informatief

10.  (Deze vraag behoeft niet ingevuld te worden door ZonMW-aanvragers.)  
U heeft een bezwaarschrift ingediend en dat vervolgens ingetrokken. Daar-
naast bestond ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen 
in de afwijzingsbrief? 
o nee 
o ja, in plaats van indiening van een bezwaarschrift, want .....................
...........................................................................................................................
....................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen: 
a. voor de voortgang van uw onderzoek?
grote gevolgen o o o o o o o geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
grote gevolgen o o o o o o o geen gevolgen
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12.  Hoe groot schat u de kans in om in de toekomst ooit bij NWO in bezwaar te 
komen?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

13.  Welke van onderstaande uitspraken is volgens u de meest juiste?  
(U mag slechts één hokje aankruisen.) 
o de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij 
o de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   
 nadere verfijning 
o de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14.  Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces? 
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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VRAGENLIJST III

(toegezonden aan afgewezen aanvragers die niet in bezwaar/beroep zijn geko-
men)
‘Oordeelsprocessen binnen de onderzoeksorganisatie NWO’ 
februari 2006

Toelichting: De term ‘bezwaar(schrift)’ wordt in deze vragenlijst ook gebruikt waar 
sprake is van een ‘beroep(schrift)’.   

1.  Wilt u hieronder uw leeftijd, sekse en vakgebied invullen svp? 
leeftijd: .......... jaar;    o man    o vrouw 
vakgebied: .................................................................................................................

2.  Heeft u de afgelopen 10 jaar wel eens een bezwaarschrift ingediend bij 
NWO? 
o ja    o nee

3.  Bent u door NWO ooit ingeschakeld geweest in het kader van een NWO-
beoordelingsprocedure: 
– als externe beoordelaar/referent?   o ja o nee 
– als lid van een NWO-beoordelingscommissie? o ja o nee 
– als lid van een NWO-bestuursorgaan?  o ja o nee      

4.  Hoeveel tijd heeft de voorbereiding gekost van het in de aanbiedingsbrief bij 
deze vragenlijst bedoelde onderzoeksvoorstel? 
a. uzelf:  aantal dagen: ........................... 
b. in totaal:           aantal dagen: ...........................                       

5.  Hoe groot schatte u de kans op honorering?       
a. ten tijde van de indiening van het onderzoeksvoorstel?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein
b. ten tijde van de indiening van uw bezwaarschrift?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

6.  Heeft u er wel eens aan gedacht om in bezwaar te gaan?
in het geheel 
niet

o o o o o o o in hoge mate
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7.  Heeft een of meerdere van de volgende redenen meegespeeld bij uw besluit 
om geen gebruik te maken van uw bezwaarrecht?  
o de kans om in tweede instantie alsnog voor honorering in aanmerking  
 te komen, loont de moeite niet 
o er vindt in bezwaar geen discussie over de inhoud van mijn voorstel  
 plaats de afhandeling van mijn bezwaren is een formaliteit 
o door in bezwaar te gaan nemen de toekomstige kansen op een NWO- 
 subsidie af

8.  Hoe tevreden was u over de wijze waarop uw onderzoeksaanvraag tijdens het 
primaire beoordelingsproces is afgewikkeld?
uiterst  
tevreden

o o o o o o o uiterst  
ontevreden

9.  Wat vond u van de motivering van het afwijzingsbesluit?
uiterst  
correct

o o o o o o o inhoudelijk 
incorrect

uiterst  
informatief 

o o o o o o o geenzins 
informatief

10.  U heeft geen gebruik gemaakt van uw bezwaarrecht. Daarnaast bestond 
ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Had u van die mogelijkheid 
gebruik gemaakt, indien u op deze mogelijkheid was gewezen in de afwij-
zingsbrief? 
o nee 
o ja, want .................................................................................................................
....................................................................................................................................

11.  In hoeverre had de afwijzing van uw aanvraag nadelige gevolgen:       
a. voor de voortgang van uw onderzoek?
grote gevolgen o o o o o o o geen gevolgen
b. voor de voortgang van uw carrière als onderzoeker?
grote gevolgen o o o o o o o geen gevolgen

12.  Hoe groot schat u de kans in om in de toekomst ooit bij NWO in bezwaar te 
komen?
uiterst groot o o o o o o o uiterst klein

453
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13.  Welke van onderstaande uitspraken is volgens u de meest juiste?  
(U mag slechts één hokje aankruisen.) 
o de NWO-beoordelingsprocedure heeft veel weg van een loterij 
o de NWO-beoordelingsprocedure is op zich bruikbaar, maar behoeft   
 nadere verfijning 
o de NWO-beoordelingsprocedure voldoet prima in haar huidige vorm

14.  Heeft u suggesties ter verbetering van het NWO-beoordelingsproces? 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Bijlage bij Hoofdstuk 14: Interviewprotocol1

Indien het de bedoeling mocht zijn dat het interview (tevens) ten doel heeft kan-
didaten met een minimum aan leiderschapskwaliteiten te selecteren, dan zou 
met betrekking tot het interview gedacht kunnen worden aan opname in de bro-
chure van de volgende subcriteria waaraan de persoon van de onderzoeker zou 
moeten voldoen:
•	 het	vermogen	tot	inspireren,	stimuleren	en	coachen;
•	 het	kunnen	hanteren	van	conflicten	en	het	verdragen	van	stress;
•	 het	vermogen	om	medewerkers	tot	een	collectief	te	smeden,	elk	met	een	eigen	

identiteit c.q. taakinhoud c.q. expertisegebied;
•	 integer	gedrag	(geen	vriendjespolitiek	of	zondebokken);
•	 empatisch	vermogen:	goed	en	onbevooroordeeld	kunnen	luisteren;
•	 vermogen	tot	reflectie	(niet	de	neiging	tot	ageren);
•	 vermogen	tot	organiseren	en	structureren;
•	 vermogen	tot	communiceren:	helder,	efficiënt	en	effectief.

De kandidaat dient bij de uitnodiging voor het interview een kopie te verkrijgen 
van de voorlopige prioriteringslijst teneinde diens uitgangspositie bij aanvang 
van het af te nemen interview duidelijk te maken. Dat kan helpen te hoge ver-
wachtingen te voorkomen bij interviewkandidaten die op dat moment onderin 
de voorlopige prioriteringslijst staan. Gezien de klachten van kandidaten over de 
lichaamstaal van sommige interviewers, verdient het vastleggen van het inter-
view op video (in plaats van geluidsband en met toestemming van de kandidaat) 
de voorkeur. Aan het begin van het interview dient (nog eens) duidelijk gemaakt 
te worden waarvoor het interview bedoeld is, wat de spelregels zijn, en hoeveel 
tijd een en ander in beslag neemt. De kandidaat dient gevraagd te worden of een 
en ander duidelijk is dan wel of hij/zij nog vragen heeft. Deze introductie mag 
niet gaan ten koste van de (ruimschoots van te voren opgegeven) beschikbare 
interviewtijd.

Het interview dient semi-gestructureerd te zijn, hetgeen wil zeggen dat de grote 
lijn van wat aan de orde dient te komen, vooraf vast staat, en dat open vragen ( bijv. 
hoe denkt u het onderzoeksteam aan te sturen?) afgewisseld kunnen worden met 
gesloten vragen (bijv. bent u een team player of veeleer een leider die dicteert wat 
er gedaan moet worden?).

1 Van den Broek, Derijcke en Wijchers 2004; Derijcke 2002; Deems 1999, en Nijenhuis 2006.
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Het is voor de interviewcommissie van belang dat zij vooraf inzicht krijgt in de 
validiteit (i.e. meet je echt wat je wilt meten?; krijg je goed zicht op waarop je zicht 
wilt krijgen?) en de betrouwbaarheid (heb je betrouwbaar gemeten wat je wilt 
meten?) van het af te nemen interview. Zolang niet is aangetoond dat het met 
die validiteit en betrouwbaarheid in orde is, is het trekken van conclusies uit het 
interview een hachelijke zaak. De betrouwbaarheid kan worden vastgesteld aan 
de hand van de mate waarin de beoordelaars in hun beoordelingen, in onafhan-
kelijkheid, tot een zelfde oordeel komen. De validiteit van de te meten kwaliteiten 
van de kandidaat (bijv. inspirerend vermogen) dient tevoren getoetst te worden 
aan de hand van objectieve externe criteria of gevalideerde psychologische testen 
die over die kwaliteiten (in ons voorbeeld inspirerend vermogen) gaan.

Verder dienen de leden van de interviewcommissie, en de interviewers in het 
bijzonder, zich het volgende interviewprotocol eigen te hebben gemaakt:
– alleen ter zake doende vragen;
– gesprek in de hand houden, ofschoon de aanvrager het gevoel kan hebben dat 

hij het gesprek leidt;
– juiste balans en timing van open en gesloten vragen;
– weten wanneer door te vragen;
– goed luisteren;
– parafraseer, concretiseer, vat samen om te toetsen of de aanvrager goed begre-

pen wordt;
– vraag ook wat hij ervan vindt dan wel iets toe te voegen of te wijzigen heeft;
– geen suggestieve vragen;
– empathische opstelling is vereist (geen sympathie of antipathie).

Veel voorkomende valkuilen:
– Eerste indruk. Deze kan zeer misleidend zijn. Het is van groot belang deze 

op te schrijven, en na te gaan of die indruk het verdere verloop van het in-
terview (grotendeels) bepaalt en ook het eindoordeel.

– Availability heuristic. Het verhaal van de aanvrager is heel herkenbaar om-
dat men dat eerder meegemaakt heeft. Die herkenbaarheid hoeft geen en-
kele zeggingskracht te hebben c.q. niet gestoeld te zijn om de objectieve 
realiteit.

– Halo-effect. De interviewer heeft de neiging relatief veel gewicht aan een 
opvallend positief punt te leggen, hetgeen zou kunnen leiden tot het op een 
hoger voetstuk plaatsen van de aanvrager dan objectief gerechtvaardigd is.

– Horn-effect. Dit effect is het omgekeerd van Halo-effect. De aanvrager wordt 
onder gekwalificeerd. De aanvrager heeft een zeer gevarieerd CV, waarbij 
de vraag zou kunnen opkomen: wat is de rode draag van dat CV: er zit geen 
visie achter, zou men kunnen concluderen.
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– Carry-over effect. De beoordeling van de kandidaat is (deels) afhankelijk van 
de voorgaande beoordelingen van kandidaten. Er zijn nu zoveel kandidaten 
erdoor gekomen, het wordt tijd voor een (onbewuste) afwijzing. Het omge-
keerde kan evenzeer optreden, er zijn zojuist twee kandidaten afgewezen, 
het wordt tijd voor een acceptatie.

– Vragen over sterke en zwakke kanten van de persoon. Hier ligt een bron van 
vooroordelen. Men moet zich dan heel goed van bewust zijn wat men daar-
mee wilt bereiken c.q. welke uitspraken men daarmee denkt te kunnen 
doen. Invalide conclusie en onbetrouwbare beoordeling van relevante be-
grippen liggen op de loer!

– Recency-effect. De laatste indrukken bepalen het uiteindelijk beeld die men 
van ene kandidaat heeft, en bijgevolg het eindoordeel.

Er zijn twee strategieën om zich teweer te stellen tegen bovengenoemde valkui-
len:
1. Iedere interviewer dient diens aanvankelijke indruk c.q. oordeel consequent 

in twijfel te trekken en op zoek te gaan naar weerlegging van de voorlopige 
indruk en/of oordeel (falsificatie principe), en juist niet op zoek te gaan naar 
bevestiging (principe van confirmatie).

2. De verschillende elementen van het interview dienen in onderlinge samen-
hang te worden ‘getoetst’ op consistentie c.q. geloofwaardigheid. Dan zal bij-
voorbeeld blijken dat vele jobs van korte duur veeleer duiden op bijv. auto-
riteitsconflicten in plaats van een streven naar een gevarieerde loopbaan dat 
gestoeld zou zijn op een zekere visie.

De totstandkoming van het oordeel
Het kan zijn dat de bepaalde interviewer – kan de voorzitter zijn, kan een ander 
zijn – (on)bewust overwicht heeft op de andere interviewers c.q. overwicht tracht 
te verwerven. Daarom wordt aanbevolen dat de leden van de interviewcommissie 
na afloop van het interview – even zo vaak als van hen een oordeel verwacht 
wordt – in onafhankelijkheid dat oordeel vellen met inbegrip van een zekerheids-
oordeel. Dat zekerheidsoordeel zou geformuleerd kunnen worden in de geest 
van: Hoe zeker bent u van uw oordeel? (in percentages aangeven). Het zal verder 
afhangen van het doel dat men met het interview tracht te bereiken of met één 
oordeel (variërend van ‘geschikt’ tot ‘ongeschikt’) en een eindprioritering van de 
commissie kan worden volstaan. Indien het om een deeloordeel gaat dat dient te 
worden ingepast in het totale (absolute) oordeel als resultaat van de schriftelijke 
beoordelingsfase en vervolgens geprioriteerd moet worden, gaat het feitelijk om 
drie oordelen. Het verslag van de interviewcommissie dient op dit punt transpa-
rant te zijn.
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Mocht tenslotte het interview in bepaalde gevallen geen duidelijke uitkomst ople-
veren, dan zou het te overwegen zijn om via een professionele assessment test tot 
een uitkomst te komen.
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Dankwoord

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstand-
koming van dit proefschrift. 

Professor Schrage ben ik dankbaar dat hij zonder meer te hulp schoot, toen mijn 
proefschrift – naar ik dacht – in een afrondend stadium terecht kwam, terwijl 
ik nog geen definitieve promotor had. Hij nam zelf het promotorschap op zich. 
Door middel van zijn aanwijzingen verkreeg het proefschrift een meer juridisch 
karakter.  Tot dan toe was het aantal verwijzingen naar de literatuur minimaal. 

Vervolgens hebben professor Uylenburg en professor Koeman de moeite genomen 
om aanwijzingen te geven betreffende een door de leescommissie noodzakelijk 
geachte aanvulling die inzicht geeft in de onderwerpen die in de bestaande litera-
tuur op het gebied van bezwaar en administratief beroep aan de orde zijn. Deze 
aanvulling betekent een aanzienlijke verrijking van het proefschrift.

Professor Den Ouden was zo vriendelijk haar aantekeningen beschikbaar te stel-
len, en erop te wijzen dat ook de recent geschreven dissertaties op onderhavig 
gebied behandeling behoeven. 

Ben Olivier neemt in dit dankwoord een heel aparte plaats in. Hij was bij uitstek 
mijn leermeester op het gebied van bezwaar en beroep. Een betere leermeester 
kon ik mij niet wensen. Ik zal met veel plezier blijven terugkijken naar de jaren 
waarin hij de bezwaar- en beroepszaken bij NWO voorzat. Ook wil ik hem bedan-
ken voor de inhoudelijke bijdrage om de laatste hobbels succesvol te nemen naar 
de afronding van het proefschrift.

Bij de eerste hobbels op weg naar een promotie heeft Hugo Duivenvoorden, mijn 
partner, mij geholpen. Zonder zijn inspirerende hulp was ik niet eens aan dit 
proefschrift begonnen. Met hem heb ik de eerste gesprekken gevoerd over de 
opzet van het onderzoek, en de wijze waarop ik de analyses zou kunnen uitvoe-
ren. Bij hem kon ik steeds terecht met al mijn statistische vragen. Later, toen op 
basis van de uitkomsten van de statistische analyses conclusies getrokken konden 
worden, en het juridische gedeelte van het proefschrift geschreven moest worden, 
steunde hij mij om door te gaan met geduldig luisteren naar mijn uitwijdingen 
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op grond van de in de literatuur aangetroffen theorie.  Hugo’s zonen bedank ik 
voor hun prompte hulp, toen mijn computer crashte, en voor hun helpende hand 
bij de ‘moeilijke’ figuren die in het boek zijn opgenomen.

Ook is een dankwoord op zijn plaats ten opzichte van mijn collega’s die belang-
stellend bleven vragen ‘hoe ver ik nu was’. Vooral Anne en Carmelita wil ik graag 
bedanken voor het feit dat zij zo met mij begaan waren. 

Tenslotte wil ik mijn kinderen, Anneloes, Geerte, en Gijs, alsook mijn moeder 
bedanken voor hun begrip dat ik minder tijd aan hen kon besteden dan ik zou 
hebben gewild. 
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