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4 Probleem- en vraagstelling

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.


