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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.
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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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als het bezwaarschriftenproces 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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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) ingediend afgewezen ingediend ingetrokken niet ontv ongegrond gegrond rechtbank 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




