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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).



16

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

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 programmabrochure11.
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.
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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.
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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.



32

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

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.
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– 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 



42

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

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 
Algemeen 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.




