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9 De kansen op honorering in kader bezwaar en 

beroep

9.1 Inleiding

In de inleiding van deel II is het aantal afgewezen aanvragers gegeven. De vraag is 
nu hoeveel van die afgewezen aanvragers gebruik maken van hun wettelijk recht 
om in bezwaar/beroep te gaan. Op deze vraag wordt in 9.2 ingegaan. De volgende 
vraag is welke kans de bezwaarden maken om alsnog een (NWO-)subsidie in de 
wacht te slepen (hierna: ‘alsnog honorering’). Er wordt hier van uitgegaan dat 
dit het uiteindelijke doel van elke bezwaarde is. In 9.3 worden de vooraf kansen 
besproken op alsnog honorering na afloop van het primaire proces, inclusief die 
kansen bij inschakeling van de rechter. Hierop volgen in 9.4 t/m 9.9 de kansen 
voor een afgewezen aanvrager op alsnog honorering in het kader van een NWO-
bezwaar-/beroepsprocedure, uitgaande van de in 9.3 gegeven a priori kans. Meer 
specifiek komt in 9.7 het standpunt van de Commissie B&B met betrekking tot de 
verschillende typen ingediende bezwaren ter sprake, terwijl in 9.10 inhoudelijk 
wordt ingegaan op de rechterlijke uitspraken naar aanleiding van aan de rechter 
voorgelegde NWO-subsidiebesluiten.

9.2 Aantallen en percentages bezwaarden

Tabel 9.2 laat de aantallen afgewezen aanvragers per jaar zien (kolom 2) en de 
aantallen van deze aanvragers, die in bezwaar/beroep zijn gekomen (kolom 3). De 
kolommen 4 en 5 geven de rij- en kolompercentages. Het rijpercentage neemt over 
de jaren heen iets toe. In de laatste twee jaren (2005 en 2006) is het rijpercentage 
ongeveer gelijk aan het gemiddelde rijpercentage (2.1%). Het kolompercentage 
bereikt haar hoogtepunt in 2002 om daarna gedeeltelijk weer terug te vallen.
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Tabel 9.2 Het aantal bezwaar-/beroepzaken, onderscheiden naar jaren

Jaar Afgewezen aanvrager Waarvan in bezwaar/beroep

n rij % kolom %

1999 2518 38 1.5 9.3

2000 3115 37 1.2 9.0

2001 2334 34 1.5 8.3

2002 2346 80 3.4 19.5

2003 2062 49 2.4 11.9

2004 1871 66 3.5 16.1

2005 2800 59 2.1 14.4

subtotaal 17046 363 2.1

2006 2297 48 2.2 11.5
totaal 19226 411 2.1 100.0

9.3 De vooraf kans op ‘alsnog honorering’

Zoals hierboven aangegeven zijn álle honoreringen die na afloop van het pri-
maire proces alsnog hebben plaatsgevonden, meegenomen. Overigens hebben op 
twee na al die ‘alsnog honoreringen’ plaatsgevonden in tweede instantie, dat wil 
zeggen in het kader van de (NWO)bezwaar-/beroepsprocedure.

Dezelfde methodiek die model heeft gestaan bij de bepaling van de honore-
ringskansen in het kader van het primaire proces is ook hier uitgangspunt. Eerst 
zal aan de hand van de uitkomst van de procedure en het aantal voorstellen (n) 
worden berekend wat de kans op honorering is zonder verdere informatie. Daarna 
zal worden nagegaan hoe het met de kans op honorering van de aanvragers staat 
in elke volgende procedurefase op basis van de dan beschikbare informatie. Van 
de 411 bezwaarden hebben er 31 uiteindelijk alsnog een subsidie ontvangen. Dat 
levert de volgende startkans (p) op: ‘alsnog honorering’ (h): p (h)=31/411=0.075. 
Ook hier geldt dat, gezien de toepasselijkheid van in principe non-discrimina-
toire spelregels, uitgegaan mag worden van gelijke honoreringskansen voor alle 
aanvragers. Echter, in tegenstelling tot de primaire procedure kent de bezwaar-
/beroepsprocedure geen beoordeling in stappen. Elke zaak wordt op zijn eigen 
merites beoordeeld; er vindt geen prioritering plaats. De partijen (bezwaarde 
en verweerder) brengen beide hun visie in – eerst schriftelijk en later tijdens de 
hoorzitting –, waarna de Commissie B&B haar standpunt bepaalt. Het Algemeen 
Bestuur/ZonMw-bestuur beslist. Echter, niet alle bezwaar-/beroepszaken halen 
de zitting. En ten aanzien van een groot gedeelte van de zaken die het wél zo 
ver brengen, valt te voorspellen dat zij niet zullen leiden tot een gegrond ver-
klaring van het ingediende bezwaar-/beroepschrift. Bovendien leidt een gegrond 
verklaring niet per definitie tot subsidiëring. Daarom is ook hier uitgegaan van 
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de vooraf kans op ‘alsnog honorering’. Tabel 9.3 laat het aantal alsnog gehono-
reerde voorstellen zien, onderscheiden naar jaren. De honoreringspercentages 
variëren tussen de 2.1% (2006) en de 13.6% (2005). Ook blijkt het gemiddelde 
honoreringspercentage, dat beschouwd kan worden als de vooraf kans op alsnog 
honorering, 7.5% bedraagt.

Tabel 9.3 Aantal alsnog gehonoreerde voorstellen, onderscheiden naar jaren

Jaar
Bezwaar-/beroepszaken Alsnog honorering

n n rij%

1999 38 41 10.5

2000 37 41 10.8

2001 34 3 8.8

2002 80 6 7.5

2003 49 2 4.1

2004 66 32 4.5

2005 59 82 13.6

subtotaal 363 30 8.5

2006 48 12 2.1
totaal 411 31 7.5

1 incl. 1x na rechterlijke uitspraak (dus in administratief beroep/bezwaar was deze NWO-zaak ongegrond)
2 1x deels toegewezen door ZonMW in het kader van een budgettair conflict

9.4 De honoreringskansen fase afhankelijk

Ook al kent de bezwaar-/beroepsprocedure geen stapsgewijs beoordelingsproces, 
dan nog zijn verschillende fasen binnen de procedure te onderscheiden1. Bij de 
binnenkomst (fase 1) van het bezwaar-/beroepschrift vindt een procedurele toet-
sing en een vluchtige inhoudelijke toetsing plaats (fase 1). Wanneer het bezwaar-/
beroepschrift deze toetsing doorstaat, belandt dit in de volgende fase (fase 2). In 
deze fase volgt een uitnodiging voor een gesprek met vertegenwoordigers van 
het gebied waarbinnen de bezwaarde zijn bezwaar-/beroepschrift heeft ingediend 
en/of een uitnodiging voor de hoorzitting. Een gesprek – en in een enkel geval 
de hoorzitting – kan uitlopen op intrekking van het bezwaar-/beroepschrift. Is 
dat niet het geval, dan krijgt de bezwaarde te maken met de Commissie B&B, 
die na het horen van de bezwaarde haar eigen standpunt bepaalt en dit neerlegt 
in een advies (fase 3). Tenslotte wordt in de daarop volgende fase (fase 4) door het 

1 Zie ook Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 131-149, Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 523-538, Koen-
raad & Sanders 2006, p. 53-84, Van Ballegooij e.a. 2002, p. 189-207.
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Algemeen Bestuur/ZonMw-bestuur de beslissing op bezwaar/beroep genomen, 
en aan bezwaarde toegezonden.

9.5 Fase 1: honoreringskansen na toetsing bij binnenkomst

9.5a Procedurele toetsing
Tabel 9.4 laat zien dat 15 zaken bij binnenkomst niet-ontvankelijk zijn verklaard 
en daarmee aan het einde van fase 1 geen kans meer maken op ‘alsnog honore-
ring’.

Het komt – bij hoge uitzondering – voor dat in de loop van de procedure blijkt 
dat een bezwaarde geen (direct) belang meer heeft (zijnde één van de redenen 
voor niet-ontvankelijkheid) bij zijn bezwaren. Voor de overzichtelijkheid van 
zaken is hiermee geen rekening gehouden in Tabel 9.4.

Tabel 9.4 Wijze van afhandeling van ingediende beroep- en bezwaarschriften (B&B zaken)

Aantal b&b zaken 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Subtotaal 2006 Totaal

niet-ontvankelijk 0 0 2 5 1 2 2 12 3 15

kennelijk ongegr. 0 0 0 1 0 0 2 3 0 3

ingetrokken 6 12 11 118 10 26 20 103 14 117

Cie B&B-advies opgesteld 32 25 21 256 38 38 35 244 31 276
totaal 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1 feitelijk 19, maar zaak 2002/077 is ook niet-ontvankelijk en al als 5e niet-ontv. zaak voor 2002 meegeteld

2 inclusief 1 zaak die tijdens de zitting niet-ontv. werd verklaard

9.5b Eerste inhoudelijke toetsing
Direct na binnenkomst van een zaak wordt deze ook getoetst op kennelijke onge-
grondheid. Het komt relatief weinig voor, zoals Tabel 9.4 laat zien. Slechts 3 maal 
in de loop van de onderzoeksperiode is een zaak kennelijk ongegrond verklaard. 
Daarmee is de kans op alsnog honorering aan het eind van fase 1 voor de reste-
rende (411-18=)393 zaken gestegen met 0,4%-punt van 7.5 tot (31/393)=7.9%. Dit 
betekent een toename van die kans met 5.3%.

Daarnaast kan in fase 1 eenvoudig vastgesteld worden of sprake is van een 
bezwaar-/beroepschrift dat betrekking heeft op een primair besluit aangaande 
een voorselectie dan wel aangaande een volledige beoordelingsprocedure. Echter, 
in geval van een intrekking is niet steeds bekend op welke van deze twee typen 
procedures (voorselectie dan wel volledige beoordelingsprocedure) het bezwaar-
/beroepschrift betrekking heeft. Daarom zal dit onderscheid voor de kansen op 
alsnog honorering pas bekeken kunnen worden, nadat de ingetrokken bezwaar-
/beroepszaken ter sprake zijn gekomen. Dit gebeurt onder 9.6.
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9.5c Toelichting betreffende de niet-ontvankelijk verklaarde zaken
Het gaat hier om formeel niet-ontvankelijk verklaarde bezwaar-/beroepschriften. 
In drie van de zestien niet-ontvankelijk verklaringen is sprake van een te vroeg 
ingediend bezwaar- of beroepschrift, terwijl in vier gevallen is geconstateerd dat 
de bezwaarde geen direct belang had bij het bestreden besluit. Daarnaast is vier 
maal sprake van overschrijding van de bezwaartermijn, twee maal van een niet-
Awb-besluit, en twee maal van een oneigenlijk beroepschrift. Tenslotte is één 
maal nagelaten de bezwaargronden in te dienen ondanks rappel. Kwesties over 
de materiële niet-ontvankelijkheid (daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag in 
hoeverre een voorstel binnen het programma valt) vragen om een inhoudelijk 
oordeel en horen in deze categorie dus niet thuis.

Voor wat betreft het standpunt van de Commissie B&B op het punt van de 
ontvankelijkheid is een zaak vermeldenswaard waarin de afgewezen aanvrager 
in bezwaar komt tegen een negatief advies, dat ZonMW had opgesteld ter voor-
bereiding van een door de Minister van VWS te nemen besluit. De Commissie 
overweegt hier (na het bezwaarschrift ten principale besproken te hebben) dat 
het bezwaarschrift niet-ontvankelijk is, nu de Minister van VWS de uiteinde-
lijke beslissing aan zich heeft gehouden en die beslissing nog moet nemen. Het 
gegeven dat de Minister geen positieve beslissing zal nemen zonder een positief 
advies van ZonMw, doet hier naar het oordeel van de Commissie niet aan af2. Op 
deze zaak heeft de tweede noot onder in Tabel 9.4 betrekking.

Daarnaast zijn er enkele gevallen geweest waarin de Commissie ambtshalve 
enige overwegingen heeft gewijd aan de (formele) ontvankelijkheid van het 
bezwaarschrift, zonder tot de conclusie te komen dat sprake is van niet-ontvan-
kelijkheid. Genoemd kan worden het geval waarin de Minister van OCW de 
afhandeling van de subsidieronde aan NWO had gemandateerd, maar het nemen 
van de uiteindelijke subsidiebeslissing aan zich had gehouden. De Commissie 
overweegt hier – mijns inziens terecht – dat de bevoegdheid tot afhandeling van 
het gehele beoordelingsproces met zich brengt dat NWO (ook) dient te beslissen 
over het al dan niet inbehandeling nemen van de aanvragen. Volgens de Com-
missie B&B brengt deze bevoegdheid met zich dat NWO bezwaren tegen het 
niet in behandeling nemen van aanvragen binnen die ronde in behandeling kon 
nemen3.

2 Zaak 2002/065.
3 Zaak 2005/055, besproken onder 9.7.4a (schending van art. 4:5 Awb).
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9.6 Fase 2: honoreringskansen na intrekking

Intrekking vindt steeds plaats voordat de beslissing op het bezwaar-/beroep-
schrift (inclusief het advies van de Commissie B&B) bekend is gemaakt en heeft 
tot gevolg dat er ook geen beslissing meer genomen zal worden op het bezwaar-/
beroepschrift. Dat betekent ook dat er in een ingetrokken zaak geen advies zal 
komen, ongeacht het tijdstip van intrekking.

Uit Tabel 9.4 blijkt dat 117 indieners van een bezwaar-/beroepschrift oftewel 
28.5% van de bezwaarden tot intrekking daarvan zijn overgegaan. Hieronder 
bevinden zich 5 bezwaarden die daartoe pas overgingen na afloop van de zitting. 
Bij intrekking vermeldt een bezwaarde niet steeds de redenen die tot die intrek-
king hebben geleid. Voor zover die redenen in de dossiers werden aangetroffen, 
zijn deze zeer divers van aard. In 23 gevallen meldde de bezwaarde dat een aan-
vaardbare oplossing voor zijn bezwaren gevonden was. Aanvaardbare oplossingen 
zijn volgens de bezwaarden: het aanbieden van een nieuwe gelegenheid tot indie-
ning van de aanvraag, en het alsnog toezenden van het voorstel aan referenten in 
het kader van een voorselectie. Ook zijn als aanvaardbare oplossingen genoemd 
het bereiken van een akkoord over een budgetgeschil (2x4), het herstellen van een 
geconstateerde procedurefout, en het alsnog honoreren van het voorstel. Tijdens 
de periode 1999 t/m 2006 zijn slechts twee bezwaarzaken ingetrokken, nadat 
alsnog – zonder behandeling ter zitting – de in eerste instantie gevraagde sub-
sidie werd verstrekt. Het betreft een reisbeurs5 en een zaak, waarbij het eerste 
voorstel ónder de prioriteringstreep het voorstel van de bezwaarde was. Omdat 
één van de aanvragers van de gehonoreerde voorstellen zich had teruggetrokken6,
verkreeg deze bezwaarde alsnog subsidie. Eén bezwaarzaak betreft de intrekking 
van een eerder verleende subsidie7. Deze intrekking werd ongedaan gemaakt en 
de subsidie voor de (nabije) toekomst toch verleend, nadat aan bepaalde condi-
ties was voldaan. Een en ander betekent dat in vijf van de 117 ingetrokken zaken 
alsnog geheel (3x) of gedeeltelijk (2x) de in bezwaar/beroep opgeëiste subsidie 
werd verleend. Deze vijf gevallen, die op conto komen van de ingetrokken zaken, 
zijn meegeteld bij de 31 bezwaar-/beroepszaken die in Tabel 9.3 staan vermeld 
onder ‘alsnog gehonoreerd’. Omdat elke intrekking, zijnde een beslissing van de 
bezwaarde, voor zijn rekening komt – ook al vrees ik dat in een aantal gevallen het 
met het bestuursorgaan gevoerde gesprek zwaarder heeft gewogen dan de eigen 
argumenten, kan hier moeilijk gesproken worden over kansen op alsnog hono-

4 De ZonMW-zaken 2004/63 en 2005/07.
5 Zaak 2002/024.
6 ZonMW-zaak 2002/048.
7 Zaak 1999/022.
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rering. Wel kan op grond van bovenstaand exposé worden vastgesteld dat, voor 
zover bekend, 23/117=19.7% van de bezwaarden die tot intrekking over gingen, 
dit deed na het bereiken van een voor hem/haar bevredigende oplossing.

Volledigheidshalve kan vermeld worden dat vijftien bezwaarden tot intrek-
king van hun bezwaar-/beroepschrift overgingen, nadat zij tot het inzicht waren 
gekomen dat het ingediende bezwaar tot niets zou leiden. Zes bezwaarden deden 
hetzelfde na ontvangst van het bezwaar-/beroepsdossier. Negen maal vond na een 
verhelderend gesprek met de gebiedsdirecteur intrekking plaats. Ook kozen twee 
bezwaarden bij nader inzien eieren voor hun geld vanwege de geringe slaagkans 
van de procedure afgezet tegen de tijd en energie die een dergelijke procedure kost. 
In zeven gevallen had de afgewezen aanvrager geen belang meer bij zijn bezwaren 
(vanwege een verschuiving van het onderzoeksveld bij de betrokken onderzoeks-
groep, de overstap naar een andere baan of vanwege van elders ontvangen subsidie) 
en zeven maal werden de bezwaren ingetrokken, omdat deze van inhoudelijke 
aard waren en de indiener ervan meende dat alleen procedurele bezwaren aan 
de orde konden komen. Ten slotte kunnen nog twee bijzondere gevallen worden 
genoemd. Het eerste geval betreft een gegrond verklaard beroepschrift, waarbij 
het besluit tot alsnog honorering klaar lag, toen het bericht van bezwaarde binnen-
kwam dat hij zijn beroepschrift introk omdat hij intussen uit andere bron subsidie 
had ontvangen. Het tweede bijzondere geval deed zich voor in een bezwaarzaak 
waarin de aanvrager ten gevolge van gewijzigde omstandigheden buiten zijn zaak 
om plotsklaps niet meer voldeed aan de randvoorwaarden voor honorering.

Na aftrek van de 117 ingetrokken bezwaar-/beroepschriften blijven er (393-117=)276 
zaken over die kans maken op alsnog honorering. Deze 276 zaken zijn behandeld 
tijdens een zitting van de Commissie B&B en kunnen onderscheiden worden 
in twee categorieën. De ene categorie omvat 29 zaken die betrekking hebben 
op een primair besluit aangaande een voorselectie procedure (hierna: categorie 
I). De andere categorie betreft 247 zaken die betrekking hebben op een primair 
besluit aangaande een volledige beoordelingprocedure (hierna categorie II). 
Gezien het feit dat 5 honoreringen zijn gegaan naar ingetrokken zaken, blijven 
er 26 zaken over die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen 
waarin alsnog subsidie is toegekend. Voor zover in bezwaar/beroep niet alsnog 
toelating wordt verleend tot de (primaire) vervolgprocedure, houdt een besluit van 
categorie I steeds een subsidieafwijzing in. Er is één zaak van deze 29 zaken 
uiteindelijk alsnog gehonoreerd. Dit betekent voor de kans op alsnog honorering 
onderscheiden dient te worden tussen deze 2 categorieën zaken. De kans op 
alsnog honorering voor de 29 zaken van categorie I neemt daarmee aan het eind 
van fase 2 af met 4.5%-punten van 7.9 tot (1/29=)3.4%. Dit betekent een afname 
van de kans op alsnog honorering met 57.0%. De kans op alsnog honorering voor 
de 247 zaken van categorie II wordt daarmee aan het eind van fase 2 toe met 
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2.2%-punten van 7.9 tot (25/247=)10.1%. Dat betekent een toename van de kans 
op alsnog honorering met 27.8%.

9.7 Fase 3: honoreringskansen na vaststelling advies Commissie B&B; 
13 bezwaartypen

Het aantal bezwaren dat per bezwaar-/beroepschrift wordt ingediend, loopt nogal 
uiteen. De doorsnee bezwaarde heeft 2 á 4 bezwaren tegen de wijze waarop zijn 
aanvraag in het kader van het primaire proces is behandeld. Echter, in de onder-
zochte periode (1999 t/m 2006) beperkte een niet onaanzienlijk aantal, te weten 
58 van de ter zitting verschenen bezwaarden (20.7%) zich tot indiening van slechts 
één bezwaar. Het hoogste aantal bezwaren over die periode ingediend door één 
en dezelfde persoon, bedraagt 7. Dat vermocht de indiener van deze 7 bezwaren 
overigens niet baten, want al zijn bezwaren werden ongegrond verklaard. Ook los 
van dit voorbeeld kan niet gesteld worden dat het aantal ingediende bezwaren de 
kans op een gegrond verklaring resp. vernietiging van het bestreden besluit en 
alsnog honorering vergroot of verkleint. Ook qua type ingediende bezwaren zijn 
er grote verschillen. Tabel 9.5 laat een classificatie van bezwaren zien, waarin 
álle ingediende bezwaren over de primaire besluitvorming zijn ondergebracht 
die behandeld zijn door de Commissie B&B. Deze classificatie komt dus voort uit 
de onderzoeksbevindingen. In dit subhoofdstuk wordt aangegeven in hoeverre de 
verschillende typen ingediende bezwaren van voorspellende waarde zijn voor de 
uitkomst van de bezwaar-/beroepzaak respectievelijk de kans op alsnog honore-
ring. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe ik de standpunten van de Commissie 
B&B plaats in het kader van de bestaande rechtsliteratuur, met andere woorden 
in hoeverre ik verwacht dat deze standpunten (mede) bepalend (kunnen) zijn voor 
de uitkomst van toekomstige bezwaar-/beroepszaken. Alvorens over te gaan tot 
behandeling van de verschillende typen bezwaren, sluit ik deze inleiding af met 
een overzicht van bedoelde categorieën.

Voorop staat de categorie bezwaren vanwege een ervaren Conflict of Interest. De 
2e en 3e categorie betreffen vooral bezwaren tegen het gebrek aan relevante exper-
tise van referenten en commissieleden.

De daarop volgende drie categorieën betreffen bezwaren tegen het overtre-
den van de formele regels in het algemeen (categorie 4) respectievelijk tegen het 
overtreden van twee belangrijke Awb-regels, te weten de hoorplicht (categorie 5) 
en de motiveringsplicht (categorie 6). Hierna volgen drie categorieën bezwaren 
(categorie 7 t/m 9) tegen de wijze waarop het oordeel van de beoordelingscom-
missie tot stand komt. De bezwaren uit de categorieën 7 en 8 richten zich tegen 
de wijze waarop de beoordelingscommissie de referentenrapporten gebruikt 
respectievelijk daarvan onvoldoende gemotiveerd afwijkt. Categorie 9 betreft de 
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specifieke situatie waarin het commissieoordeel mede tot stand komt op basis 
van een met de kandidaten gehouden interview, terwijl categorie 10 bezwaren 
betreft die zich richten tegen de inhoud van het (NWO-)oordeel. Overigens kan 
ook via een bezwaar betreffende de motivering (categorie 6) een inhoudelijke 
toetsing aan de orde zijn. De bezwaren uit categorie 11 vormen een restcategorie 
van ‘onzorgvuldig handelen’, zoals die in de rechtspraktijk wordt gebruikt8. Of 
een specifiek bezwaar onder een van de eerder genoemde bezwaartypen valt of 
onder deze restcategorie is mede afhankelijk van de wijze waarop het bezwaar 
is geformuleerd. Immers, ook bezwaren uit de categorieën 1 t/m 10 betreffen 
handelen dat als onzorgvuldig is ervaren door de indieners van die bezwaren.

Tabel 9.5 Type bezwaren behandeld door de Commissie B&B over 1999 t/m 2006

Type bezwaren ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05  Sub-

totaal

’06 Totaal H2

1 conflict of interest 03 2 2 1 3 4 1 13 13

1 1 1 2 5 9 9 3

2 3 3 3

2 referentenoordeel

ontoereikend

0 2 3 3 4 1 4 17 2 19

1 1 1 1 1

2 1 1 1

3 samenstelling cie 

ontoereikend

0 3 3 1 6 6 13 5 37 5 42

1 0 0 0 0

2 2 2 2

4 spelregels

geschonden

0 5 4 9 8 8 9 43 5 48

1 3 2 3 4 2 1 2 17 3 20 7

2 1 1 3 5 5

5 nieuwe feiten 0 5 2 5 7 8 3 30 2 32

1 1 1 1 2 1 2 8 8 2

2 0 0

6 motivering

ondeugdelijk

0 5 4 4 11 10 11 14 59 12 71

1 3 3 5 10 4 3 5 33 6 39 14

2 2 2 1 2 3 4 14 14

1 inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2 h=honorering
3 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders

8 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 153-157.
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Type bezwaren ’991 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Sub-

totaal

’06 Totaal H2

7 cie gebruikt ref. 

oordeel verkeerd

03 2 5 4 2 4 1 18 4 22

1 1 1 2 2 0

2 1 1 1 1 4 4

8 te grote discrepantie 

refs en cie 

0 3 1 13 8 11 5 41 7 48

1 1 2 2 1 6 6 1

2 1 2 1 1 4 9 9

9 gang v zaken 

interview incorrect

0 2 6 2 10 5 15

1 1 1 1 0

2 0 0

10 inhoudelijk oordeel 

ontoereikend

0 8 5 4 9 13 19 9 67 10 77

1 1 1 2 1 5 1 6 0

2 4 3 3 3 13 13

11 overig: onzorgvuldig 0 11 6 5 20 22 17 12 93 18 111

1 2  1 5 1 2 11 1 12 4

2 1 1 1 3 3

12 budgettair probleem 0 1 1 1

1 0 1 1 1

2 0 1 1

13 oneigenlijke bezwaren 0 5 2 1 5 8 21 1  22

1 0 0 0 nvt

2 0 1 1

totaal 64 54 41 110 102 126 100 597 84 681 33

zaken waarin advies 

Cie B&B opgesteld

32 25 21 56 38 38 35 245 31 276 25

totaal aantal B&B-za-

ken behandeld

38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

1 inclusief 3 zaken (8 bezwaren) uit 1998 behandeld in 1999
2 h=honorering
3 0 = ongegrond, 1 = gegrond, en 2 = anders

9.7.1 Conflict of interest

Een van de laatste daden van wijlen prof. dr. Leo Coolen ( † mei 2005) als algemeen 
direceteur NWO is het invoeren van een Gedragscode belangenverstrengeling 
geweest. Deze gedragscode staat leden van een NWO-beoordelingscommissie 
niet toe in dezelfde subsidieronde waarin zij een aanvraag indienen tevens zit-
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ting te nemen in deze commissie. Een uitzondering is mogelijk voor specifieke 
programma’s die betrekking hebben op een beperkt wetenschapsgebied mits 
compensatoire maatregelen worden getroffen. Bij een beroep op deze uitzonde-
ringsmogelijkheid is het goed om de uitspraak van de ABRvS in het zogenaamde 
‘Aorta-arrest’9 in gedachten te houden, ook al dateert de Aorta-uitspraak van voor 
de onderzoeksperiode en is verweerder niet NWO. De kern van deze zaak komt 
op het volgende neer.

Aorta bv i.o. had bij NOVEM in het kader van het programma Agrarische 
Sector een subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van een demonstratieproject 
ter bevordering van energiebesparende technische maatregelen in de glastuin-
bouw. Ook een aantal leden van de beoordelingscommissie – gekenschetst door 
NOVEM als een college van onafhankelijke deskundigen uit de glastuinbouw –
had een aanvraag ingediend, terwijl de procedure niet voorschreef dat referenten 
moesten worden ingeschakeld. Dat had men niet nodig geoordeeld, omdat de 
beoordelingscommissie zelf uit experts uit het veld bestond. Zo hadden de com-
missieleden tot taak de voorliggende aanvragen, inclusief hun eigen aanvragen, 
geheel op eigen merites te beoordelen. Er werden zestien projecten gehonoreerd 
waaronder niet het project van Aorta bv. Deze bv tekende bezwaar aan. De bezwa-
ren van Aorta bv waren dat niet gemotiveerd werd waarom het Aorta-project niet 
voor subsidiëring in aanmerking kwam. Dit bezwaarpunt zal onder 9.7.6b (moti-
veringsgebreken) besproken worden. Verder voerde Aorta bv aan dat de schijn 
bestond dat een aantal leden van de beoordelingscommissie als gevolg van belan-
genverstrengeling partijdig was. Ten aanzien van dit laatste bezwaar overweegt 
de Afdeling dat het onjuist is dat het project door de beoordelingscommissie is 
beoordeeld en geprioriteerd, terwijl bij drie van de overige aanvragen enkele leden 
van deze commissie nauw betrokken waren. Het feit dat deze leden zich hadden 
verschoond bij de beoordeling en rangschikking van de projecten waar zij zelf bij 
betrokken waren, maakt dit niet anders, zo min als de omstandigheid dat er geen 
aanwijzingen zijn dat aan de goede trouw van de desbetreffende leden behoeft 
te worden getwijfeld. Daarmee is het advies van de beoordelingscommissie niet 
op voldoende zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Het besluit werd vervolgens 
vernietigd.

In het kader van NWO-procedures worden doorgaans wel referenten ingescha-
keld waardoor de ‘machtspositie’ van de beoordelingscommissie minder absoluut 
is. In deel I hebben we echter gezien dat de invloed van het commissieoordeel 
driemaal zo groot is als de invloed van de referenten. Het mag daarom mijns 
inziens bepaald niet uitgesloten worden geacht dat de ABRvS in geval van het 
meeoordelen door een commissielid dat zelf heeft ingediend in het kader van 

9 ABRvS 16 april 1997 nr. R01.93.3051.
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een procedure waarin wel referenten zijn ingeschakeld tot eenzelfde conclusie 
komt. Gezien de inspanningen die het binnen de NWO-gebieden kost om hun 
beoordelingscommissies met de juiste personen te vullen, is het erg verleidelijk 
de normen hier en daar aan de omstandigheden aan te passen. De Code Belan-
genverstrengeling zal NWO daarvoor moeten behoeden.

De gedragscode verbiedt voorts deelname aan een NWO-beoordelingscom-
missie in geval van betrokkenheid bij meer dan één aanvraag. Ook hier zijn onder 
bepaalde voorwaarden uitzonderingen toelaatbaar. Deze gedragscode, die tien 
artikelen kent, sluit aan bij het algemene standpunt van de Commissie B&B zoals 
hieronder verwoord:

‘De Commissie heeft er begrip voor dat niet elke betrokkenheid van de beoordelaars 
binnen een ronde te voorkomen is. Echter, schijn van belangenverstrengeling moet worden 
vermeden en daarvan is in casu toch wel sprake geweest, gelet op het aantal leden van 
de beoordelingscommissie dat bij een aanvraag is betrokken, terwijl een groot aantal 
zelfs bij meer dan één aanvraag betrokken was. Als dan had naar de mening van de 
Commissie toch de vraag moeten worden gesteld of met name die leden, die bij meer dan 
één aanvraag betrokken waren, zich niet hadden moeten terugtrekken. De Commissie 
beantwoordt die vraag bevestigend; deze commissieleden hadden zich inderdaad moeten 
terugtrekken. In onderhavige ronde zou dat betekend hebben dat nog maar één lid van 
de beoordelingscommissie bij één aanvraag betrokken zou zijn geweest. Daarmee zou 
de beoordelingscommissie tot vier leden gereduceerd zijn geweest. Daar staat echter 
tegenover dat deze commissie zo zou hebben gemanifesteerd alles in het werk te willen 
stellen om te voldoen aan de eis van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), dat een besluit met de nodige zorgvuldigheid wordt voorbereid. Daarvan kan 
in de visie van de Commissie nu in elk geval geen sprake zijn vanwege de schijn van 
belangenverstrengeling van de commissieleden bij die voorbereiding. De nodige zorg 
ontbreekt namelijk reeds, wanneer sprake is van schijn van belangenverstrengeling.10’

In een soortgelijk geval voegt de Commissie hier nog aan toe dat:

‘de wenselijkheid dat de gehonoreerde aanvragen het gehele onderzoeksveld dekken en 
dit slechts mogelijk is wanneer bedoelde commissieleden aanvragen indienen, dat niet 
anders maakt11’.

De Commissie B&B besteedt ook de nodige aandacht aan het voorkómen van 
belangenverstrengeling in haar overwegingen. Hierbij gaat zij uit van de inzet 
van alle betrokken partijen. Zo verwacht de Commissie B&B van aanvragers dat 

10 Zaken 2003/047 en 048.
11 Zaak 2004/007.
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zij gevallen van belangenverstrengeling inbrengen voorafgaand aan of direct na 
het tijdstip waarop deze belangenverstrengeling zich voordoet, en niet pas in 
bezwaar/beroep. Van het besluitvormende orgaan verwacht zij dat dit het werk van 
de beoordelingscommissie op het punt van betrokkenheid controleert en zono-
dig additionele maatregelen treft om belangenverstrengeling tegen te gaan, en 
deze handelingen vastlegt in de relevante dossiers. De interviewcommissies wordt 
geadviseerd de door hen te interviewen kandidaten direct voorafgaand aan het 
interview te vragen of zij menen dat sprake is van betrokkenheid van één of ver-
scheidenen van haar leden. Indien deze vraag bevestigd wordt, zal de betrokken 
interviewcommissie in zijn geheel moeten beslissen welke actie geboden is in 
het concrete geval en dient de discussie hieromtrent samen met de eindconclusie 
te worden vermeld in de notulen van de vergadering12. In laatstbedoelde zaak 
overweegt de Commissie B&B: 

‘Betrokkenheid kan een zekere zwaarte hebben resp. aan betrokkenheid kan een zekere 
zwaarte worden gegeven. Voor zover aan die subjectieve beleving betekenis toekomt, 
zou mogen worden verlangd dat daarvoor door het desbetreffende commissielid, dan 
wel anders zoals door verzoeker concrete aanknopingspunten worden aangedragen 
die aanleiding zouden geven dat om die reden het betrokken commissielid zich moet 
terugtrekken. In zoverre acht de Commissie het wenselijk dat ook de aanvragers de 
gelegenheid krijgen eventuele mogelijke betrokkenheid onder de aandacht te brengen 
van de beoordelingscommissie’.

Ten aanzien van de grens waar deelname aan een beoordelingscommissie in 
het kader van belangenverstrengeling overschreden is, overweegt de Commissie 
B&B:

‘De Commissie stelt allereerst vast dat het niet gaat om de vraag of sprake is van 
partijdigheid zoals verweerder suggereert maar om de schijn van belangenverstrengeling. 
Tussen partijen staat vast dat sprake is van een intensieve en langdurige samenwerking 
tussen het betrokken commissielid en één van de kandidaten uit deze ronde. Voorts 
heeft verweerder niet weersproken dat verzoekers voorstel het meeste overlap vertoont 
met het voorstel van deze kandidaat. Daarmee staat vast dat sprake is van een mate 
van betrokkenheid die de grens tot waar deelname aan een beoordelingscommissie nog 
mogelijk is, in elk geval overschrijdt13’, en:
‘Een decaan is per definitie betrokken bij een aanvraag uit zijn eigen faculteit en mag 
derhalve geen zitting nemen in een NWO-commissie, waarbinnen die aanvraag wordt 
beoordeeld en geprioriteerd, mede gezien de complexiteit van de beoordeling van de 

12 Zaak 2004/013.
13 Zaak 2005/004.
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aanvraag in kwestie en de gebiedsbrede samenstelling van het gebiedsbestuur, dat 
dientengevolge relatief intensief op het advies van de beoordelingscommissie zal steunen’, 
maar ook:
‘De Commissie merkt voorts op dat het enkele feit dat iemand jaren geleden als promotor 
is opgetreden, op zichzelf niet behoeft te betekenen dat alleen daarom al die persoon zich 
zou moeten terugtrekken14’.

Betrokkenheid kan ook als bijkomende omstandigheid, zonder dat de Commis-
sie aanwijzingen heeft voor een verboden graad van belangenverstrengeling, de 
doorslag geven voor een gegrond verklaring. Een voorbeeld hiervan geven de vol-
gende overwegingen:

‘… het feit dat bij alle vier de gehonoreerde projecten commissieleden betrokken zijn, 
noodzaakt des te meer dat het afwijkende oordeel van de beoordelingscommissie ten 
opzichte van het referentenoordeel uitvoerig en kenbaar moet zijn gemotiveerd, alsmede 
dat aan de procedure van hoor- en wederhoor daadwerkelijk inhoud wordt gegeven15’.
Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

Vermeldenswaard is ten slotte de overweging van de Commissie B&B ‘zich niet 
te kunnen vinden in de stelling dat wetenschappelijke betrokkenheid minder relevant is 
dan organisatorische of financiële betrokkenheid16’.

Betrokkenheid van referenten is hier nog niet aan de orde geweest. De Commis-
sie B&B stelt zich op het standpunt dat,

‘welke regeling aangaande de betrokkenheid van referenten ook van kracht is, de 
referenten op dit punt altijd een stuk eigen verantwoordelijkheid zullen behouden, nu een 
oordeel omtrent de mate van persoonlijke betrokkenheid, waar het in casu om gaat, per 
definitie een persoonlijk oordeel inhoudt17’.

De enige gegrónd verklaarde zaak op het punt van betrokkenheid van een referent 
dateert uit 200118. De Commissie B&B heeft toen het Algemeen Bestuur voorge-
steld om de gewraakte referent met zijn laakbaar gedrag te confronteren, omdat 
dit gedrag zijn weerslag zou hebben gehad op het gehele beoordelingsproces. Dit 
is niet gebeurd.

14 Zaak 2004/013.
15 Zaak 2003/029.
16 Zaak 2005/004.
17 Zaak 2004/017.
18 Zaak 2001/009.
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Kijken we naar Tabel 9.5, dan valt op dat 2005 vijf gegronde bezwaren tegen 
betrokkenheid laat zien. Deze bezwaren betreffen dezelfde beoordelingscom-
missie (en subsidieronde), waarmee dit incident de directe aanleiding vormde 
voor invoering van de Gedragscode Belangenverstrengeling met opzij zetting van 
alle tot dan toe tegen deze gedragscode aangevoerde nadelen. Dezelfde bezwa-
ren waren tevens aanleiding voor het Algemeen Bestuur van NWO om een Ad 
Hoc beoordelingscommissie in te stellen om het werk van de betrokken beoor-
delingscommissie over te doen. Drie van de vijf bezwaarden kregen uiteindelijk 
alsnog de gevraagde subsidie. Dit is echter niet het enige incident op het punt 
van betrokkenheid uit de onderzoeksperiode. Ook in 2003 stelde het Algemeen 
Bestuur van NWO een Ad Hoc commissie in, dit keer om een aantal voorstellen 
rond de honoreringsstreep opnieuw te beoordelen. Hoe serieus het Algemeen 
Bestuur bezwaren betreffende (de schijn van) belangenverstrengeling neemt, 
blijkt ook uit zaak 1999/011 waarin de Commissie B&B ondanks forse kritiek 
ten aanzien van de wijze waarop de beoordelingscommissie met haar betrokken-
heid omging, tot een ongegrond verklaring kwam. Het Algemeen Bestuur ging 
contrair en stelde ook toen een Ad Hoc commissie in om het beoordelingsproces 
over te doen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 1 (Conflict of Interest)
Het honoreren van aanvragen van commissieleden binnen dezelfde ronde waarin 
die leden zitting hadden in de betreffende commissie, wordt in de wandelgangen 
binnen NWO wel aangeduid als ‘graaien uit de (geld)pot’, ongeacht of het om een 
adviserende dan wel besluitvormende commissie gaat en ongeacht of die leden 
‘op de gang hebben gestaan’ tijdens de bespreking van de eigen aanvraag. Binnen 
sommige deelgebieden van NWO werd – totdat de Code Belangenverstrengeling 
werd ingevoerd – vrij laconiek gereageerd, wanneer dit ‘graaien uit de pot’ aan de 
orde was. Immers, de commissieleden worden zo veel mogelijk gerekruteerd uit 
de top van de onderzoekspopulatie. Wanneer er dan géén honoreringen terecht 
zouden komen bij de commissieleden zelf, zou dat juist een signaal kunnen zijn 
dat de commissie zich niet goed van haar taak (het selecteren op wetenschappe-
lijke kwaliteit) gekweten had. Bovendien wisselt de samenstelling van de commis-
sies regelmatig zodat iedereen zijn beurt krijgt om een greep uit de pot te doen. 
Deze mentaliteit kan, zo blijkt uit het voorgaande, noch volgens het Algemeen 
Bestuur noch volgens de Commissie B&B door de beugel. Zelfs elke schíjn van 
belangenverstrengeling dient vermeden te worden. Volgens sommige NWO-ers 
is er een grens aan het vermijden van mogelijke belangenverstrengeling. Die 
grens zou liggen waar een adequate samenstelling van commissies ondoenlijk 
wordt, met andere woorden waar het gevaar dreigt dat kwalitatief gezien enkel het 
midden segment van de betrokken onderzoekspopulatie nog beschikbaar is om 
in een commissie zitting te nemen. Dit gevaar is levensgroot aanwezig in geval 
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van thematische onderzoeksprogramma’s gericht op een klein onderzoeksveld. 
Toch kan dit mijns inziens geen argument zijn. In de onderzoeksperiode heeft 
het Algemeen Bestuur tot driemaal toe een AD HOC beoordelingscommissie 
moeten instellen om het oordeel over te doen. De samenstelling van deze AD 
HOC commissies is steeds rond gekomen, en met de uitkomst van deze com-
missies kon men blijkbaar leven. Het Aorta-arrest laat nog wel de vraag open, in 
hoeverre de inschakeling van referenten naast een beoordelingscommissie uit 
kan maken voor het toestaan van betrokkenheid van commissieleden bij aan-
vragen binnen dezelfde ronde, mits zij zich afzijdig houden bij de beoordeling 
van bedoelde aanvragen. In de Aorta-zaak waren de leden van de beoordelings-
commissie immers tevens de inhoudelijke deskundigen. Op deze vraag geeft de 
Code Belangenverstrengeling naar mijn mening het juiste antwoord. Alleen al 
het feit dat sedert de invoering van de Code geen bezwaren betreffende belangen-
verstrengeling meer zijn binnengekomen, is voor mij het bewijs dat hier sprake 
is van een adequaat en wijs antwoord.

Een ander aspect van een (mogelijk) conflict of interest is de subjectieve bele-
ving van dit mogelijke conflict. De drager van het (mogelijke) conflict dient zich 
er rekeningschap van te geven dat anderen bepaalde feiten eerder als een (moge-
lijk) conflict of interest zouden kunnen bestempelen dan hij/zij zelf. Of die feiten 
al dan niet expliciet verboden zijn in de Code, doet daaraan niet af. Van deze 
persoon wordt verwacht dat hij dergelijke feiten deelt met de overige leden van 
zijn commissie. In geval een dergelijk conflict een referent betreft, kan deze refe-
rent hiermee terecht bij de programmasecretaris, die zonodig de voorzitter van 
de beoordelingscommissie hierover kan raadplegen. In gezamenlijkheid kan dan 
besloten worden of het conflict vraagt om het treffen van maatregelen, en zo ja, 
welke maatregelen. Hier is niet de integriteit van het betrokken commissielid of 
referent in het geding, maar dient de betrokkene tegen zichzelf in bescherming 
genomen te worden.

9.7.2 Referentenoordeel ontoereikend

Binnen NWO vormen de referentenoordelen het vaststaande uitganspunt van de 
beoordelingsprocedures, ook waar de inhoudelijke argumenten in die rapporten 
ontbreken. De Commissie B&B heeft daar blijkens haar volgende overwegingen 
weinig moeite mee. 

‘De Commissie wijst erop dat het niet de bedoeling is dat de referentenrapporten op 
zichzelf wetenschappelijke discussiestukken vormen. Daarom kunnen referenten – zoals 
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gebruikelijk is en bekend verondersteld mag worden binnen de wetenschappelijke wereld –
volstaan met het geven van hun oordeel zonder nadere onderbouwing19’.

De Rechtbank Rotterdam denkt daar anders over, gezien haar volgende overwe-
gingen in twee NWO-subsidiezaken: 

‘Essentieel is dat het oordeel van de referenten gemotiveerd wordt gegeven, dat de 
aanvrager daarvan kennis kan nemen en dat hij in de gelegenheid wordt gesteld daarop 
te reageren. Aan die vereisten is hier voldaan.20’

Niet ontkend kan worden dat het standpunt van de rechtbank en de Commis-
sie B&B hier divergeren. Het feit dat de Rechtbank Rotterdam vaststelde dat in 
concreto aan het vereiste van een gemotiveerd referentenoordeel was voldaan, 
maakt dat niet anders. Ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van onbeargu-
menteerde waardeoordelen in het kader van een subsidiebeoordelingsprocedure 
indruist tegen fundamentele beginselen van het procesrecht21. Mijns inziens is 
bedoeld standpunt van de Commissie B&B niet verdedigbaar. In dit verband wil 
ik bovendien wijzen op een ander standpunt van de Commissie B&B, namelijk 
het standpunt dat het oordeel van een beoordelingscommissie een verdergaande 
onderbouwing behoeft, naarmate het verder afwijkt van het referentenoordeel22.
Dit commissiestandpunt impliceert dat, naarmate het referentenoordeel minder 
onderbouwd is, een beoordelingscommissie meer mogelijkheden worden gelaten 
om argumenten te vinden om van het referentenoordeel af te wijken, met andere 
woorden om het expertise oordeel te overrulen. Daarmee maakt de Commissie 
B&B naar mijn mening de invloed van de beoordelingscommissies op het beoor-
delingsproces – in strijd met fundamentele beginselen van procesrecht – té groot. 
Om het referentenoordeel meer tot zijn recht te laten komen, is het mijns inziens 
noodzakelijk dat een beoordelingscommissie in alle gevallen van niet steekhou-
dende referentenrapporten deze terzijde legt en daarvan melding maakt in haar 
verslaglegging en advisering aan het bestuursorgaan. In geval van magere refe-
rentenrapporten zal zij moeten aangeven in hoeverre die rapporten nog bruik-
baar zijn. De Commissie B&B zou er goed aan doen er strikt op toe te zien dat de 
beoordelingscommissie deze gedragslijn volgt.

19 Zaak 2005/024.
20 Rechtbank Rotterdam 11.09.2001, reg.nrs. BELEI 00/1737- en 2043-SIMO; Rechtbank Rotterdam 

21.03.2005, reg.nr. BELEI 04/2383-BRO.
21 Zie ook Heemskerk 2006, p. 9-10 en 229-230, en Stein, 2002, p. 32.
22 Zie onder 9.7.6b.
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Ongeacht haar standpunt dat het referentenoordeel geen onderbouwing behoeft, 
heeft de Commissie B&B de bruikbaarheid van de referentenrapporten in een 
aantal gevallen marginaal getoetst, met name naar aanleiding van het bezwaar 
van een gebrekkige match tussen onderzoeksvoorstel en ingeschakelde referent, 
een te summier referentenoordeel of een tekort aan objectiviteit en/of kwa-
liteit daarvan. Wanneer de bruikbaarheid van de referenten rapporten in het 
geding is, zorgt het Secretariaat van de Commissie B&B er namelijk voor dat 
de Commissie onder couvert inzage krijgt in de gegevens – naam, titels, status/
plaats binnen institu(u)t(en)/onderzoeksgroep(en) waaraan verbonden, profiel 
onderzoekdsgebied(en) – van de desbetreffende referenten.

Met betrekking tot de mate van match tussen voorstel en referent overweegt 
de Commissie B&B:

‘dat pas, indien de match tussen onderzoeksvoorstel en referent(en) volstrekt onredelijk 
is, dit haar zonder meer duidelijk zal zijn. Voor het overige acht zij zich afhankelijk van 
wat een aanvrager ter zake weet aan te tonen, ook al beseft de Commissie B&B dat het 
aandragen van afdoende overtuigende feiten niet eenvoudig is voor een aanvrager die 
zich niet in de referentenkeuze kan vinden23’.

Ook met betrekking tot de omvang van het referentenoordeel heeft de Commissie 
B&B zich uitgesproken. Volgens haar zeggen kortheid en bondigheid van een 
(referenten)oordeel op zichzelf genomen niets over de kwaliteit van dat oordeel24.
Elders voegt de Commissie B&B hieraan toe: ‘dat de kritische vragen van de referen-
ten in ieder geval wijzen op een onvoldoende uitgewerkte aanvraag met als gevolg onge-
grond verklaring van het bezwaar’, en ‘dat uit het enkele feit dat de beoordelingscom-
missie het oordeel van referent 1 aan de summiere kant vindt, niet kan worden afgeleid 
dat deze commissie wegens gebrek aan informatie niet in staat zou zijn geweest om tot 
een gefundeerd oordeel met betrekking tot verzoekers voorstel te (kunnen) komen25’.

Een bijzonder geval vormt een ronde, waar enkel subsidiebedragen tot 25k 
euro werden toegekend. Hier overweegt de Commissie ‘het redelijk te achten dat de 
omvang van een beoordelingsprocedure – waaronder de omvang van de referentenrap-
porten – gezien de daaraan verbonden bureaukosten wordt afgestemd op de omvang 
van de beschikbare middelen’.

Bij bezwaren aangaande de objectiviteit van het referentenoordeel komt het 
voor dat tijdens de zitting – desgevraagd – van de zijde van het betrokken gebied 
niet kan worden ontkend dat sprake is van een scholenstrijd of betrokkenheid 
van de betreffende referent. Blijkt dan niet uit het dossier dat hiermee rekening 

23 Zaak 2002/006.
24 Zaak 2002/075.
25 Zaak 2004/011.
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is gehouden, dan kan dit een advies tot gegrond verklaring met zich brengen26.
Echter, alvorens hiertoe over te gaan, gaat de Commissie doorgaans als volgt te 
werk27. Zij kijkt eerst naar de beschikbaarheid van andere referentenrapporten 
met betrekking tot de aanvraag in kwestie en vervolgens naar de consistentie 
tussen deze rapporten. Zij vraagt zich hierbij af of de referentenkritiek die ook 
in de overige rapporten voorkomt, is blijven staan. Indien dit niets oplevert, kijkt 
de Commissie of en in hoeverre een hogere prioritering en daarmee de hono-
rering van het voorstel als een reële mogelijkheid gezien moet worden bij het 
níet meetellen van het gewraakte referentenrapport. Blijkt uiteindelijk dat de 
bezwaarde naar het oordeel van de Commissie B&B niet door het ontoereikend 
referentenrapport is benadeeld, dan heeft dat doorgaans geen consequenties voor 
het bestreden besluit. Ik heb één voorbeeld gevonden waarin de Commissie B&B 
niet uitsloot dat bezwaarde was benadeeld28. Hier waren de twee ingeschakelde 
referenten (waarvan er één betrokken bleek) elk vanuit een andere invalshoek tot 
dezelfde eindconclusie gekomen. De Commissie B&B volgde toen de redenering 
van de bezwaarde dat daarom niet gesproken kon worden van twee consistente 
rapporten en concludeerde dat het ene overgebleven referentenrapport aanvulling 
behoefde. Dit lijkt mij niet onredelijk. Wel heb ik mijn twijfels over de redelijk-
heid van de hier beschreven toetsingswijze in de overige bezwaar-/beroepszaken 
waarin de objectiviteit, of een ander tekort van een referentenrapport wordt opge-
worpen. Weliswaar valt in te schatten wat de uitkomst geweest zou zijn zonder 
het ondeugdelijk geachte rapport, maar daarmee blijft het mijns inziens toch 
koffiedik kijken waar in de plaats van het ondeugdelijke rapport een goed onder-
bouwd rapport voorgelegen had met het oordeel ‘excellent’.

Interessant met betrekking tot de deugdelijkheid van het referentenoordeel 
is ook zaak 2006/051. Hier kwam de Commissie B&B tot een andere aanpak 
dan in de zojuist besproken zaak. Bezwaarde stelde dat twee van de drie voor-
liggende referentenrapporten niet deugden. Zijn inziens zou dit een gevolg zijn 
van het feit dat bij de leden van de betrokken beoordelingscommissie de namen 
van de referenten niet bekend waren. Daarmee zou het de commissieleden prak-
tisch onmogelijk gemaakt zijn om na te gaan of de ingeschakelde referenten wel 
over het noodzakelijke (wetenschappelijk) niveau beschikten om het voorstel te 
kunnen beoordelen. Tijdens de zitting kwam vervolgens aan het licht dat de twee 
gewraakte referentenrapporten afkomstig waren van Amerikaanse referenten, en 
samenhingen met een scholenstrijd. Het bezwaar wordt dan door de Commissie 
B&B omgezet in het bezwaar dat het commissieoordeel aangaande de referenten-

26 Zaak 2006/050.
27 Zie bijvoorbeeld zaak 2003/020.
28 Zaak 2001/09.
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rapporten niet deugt (bezwaartype 7 in plaats van 2). Volgens de Commissie B&B 
had de beoordelingscommissie namelijk die scholenstrijd moeten signaleren. 
Het verweer van NWO-zijde dat dit ook gebeurd was, wat zou blijken uit het feit 
dat het voorstel op de prioriteringslijst hoger was geëindigd dan op grond van 
het referentenoordeel mocht worden verwacht, acht de Commissie B&B ontoe-
reikend. De motivering van de afwijzing had duidelijk(er) moeten maken hoe 
het commissieoordeel tot stand was gekomen. Hierna volgt vernietiging van het 
bestreden besluit vanwege een motiveringsgebrek (bezwaartype 6). Inmiddels 
is besloten om deze zaak opnieuw te laten beoordelen in de volgende ronde en 
daarbij twee nieuwe (extra) referenten in te schakelen. De uitslag van deze ronde 
wordt pas in het vierde kwartaal van 2007 verwacht.

Een ander geval waarin een bezwaar tegen de deugdelijkheid van de refe-
rentenrapporten is ingebracht en de Commissie het bezwaarschrift uiteindelijk 
gegrond verklaarde vanwege een motiveringsgebrek, laat zaak 1999/005 zien. In 
deze zaak stelt de Commissie vast dat een wezenlijk onderdeel van het voorstel 
in geen enkel referentenrapport aan de orde is gesteld. Ook hier overweegt de 
Commissie dat ‘het genomen besluit de toets aan de eis van een zorgvuldige voor-
bereiding, en voor zover wordt verwezen naar de referentenrapporten, aan de eis van 
een draagkrachtige motivering niet kan doorstaan’. In geen van beide zaken vult de 
Commissie het referentenrapport zelf aan, maar adviseert terugverwijzing naar 
het betrokken gebied, ter verbetering van de motivering. Hier laat de Commissie 
B&B zien dat zij daadwerkelijk – en mijns inziens terecht – afstand houdt van het 
inhoudelijk oordeel.

Tabel 9.5 laat zien dat het aantal bezwaren over de deugdelijkheid van de refe-
rentenrapporten relatief laag is. Zoals al opgemerkt, heeft één maal een gegrond 
verklaring tot honorering geleid. In die zaak werd tegelijkertijd een bezwaar 
tegen een Conflict of Interest gegrond verklaard. Daarmee blijft onduidelijk of 
een gegrond bezwaar vanwege een vermeend tekort aan kwaliteit van een refe-
rentenrapport op zich zelf genomen tot honorering kan leiden. Gezien het tot nog 
toe ingenomen standpunt van de Commissie B&B betreffende de wijze waarop 
de referenten hun oordeel mogen geven, meen ik dat dit praktisch gesproken niet 
het geval is.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 2 (referentenoordeel ontoereikend)
Hierboven is al aangegeven dat het standpunt dat een referent zijn oordeel kan 
geven zonder nadere onderbouwing, niet houdbaar is, omdat dit standpunt 
indruist tegen fundamentele beginselen van procesrecht, alsook de invloed van de 
commissie ten opzichte van de referenten wel erg groot maakt. Ook is algemeen 
bekend dat een aanvrager zonder deugdelijke referentenoordelen met betrekking 
tot zijn voorstel geen enkele kans maakt op honorering. Dit maakt de vraag waar 
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de grens bereikt is om nog te kunnen spreken van een bruikbaar referentenoor-
deel, een vraag van de eerste orde.

Met betrekking tot de bruikbaarheid van het referentenoordeel dringt zich 
een vergelijking op met de gebondenheid van de rechter aan een arbiters oordeel. 
Volgens artikel 1065, sub d, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(WBRv) mag een rechter het vonnis van een arbiter vernietigen indien dit niet 
met redenen is omkleed. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer werd 
voorgesteld deze rechterlijke competentie uit te breiden tot een arbitraal vonnis 
zonder deugdelijke motivering omdat (ook) in dat geval een fundamenteel begin-
sel van procesrecht is geschonden. Dit voorstel nam de wetgever echter niet over, 
omdat dit aanleiding zou kunnen geven tot inhoudelijke toetsing van het arbitrale 
vonnis door de gewone rechter29, en dat achtte de wetgever ongewenst. Nadat de 
Hoge Raad dit standpunt had overgenomen in zijn uitspraak van HR 25 februari 
2000, NJ 50830, voegde de Hoge Raad in zijn uitspraak van 9 januari 200431 daar-
aan toe dat zijn oordeel van 25 februari 2000 nadere precisering behoefde. Met 
het ontbreken van een motivering diende namelijk op één lijn gesteld te worden 
het geval dat weliswaar een motivering is gegeven, maar dat daarin enige steek-
houdende verklaring voor de desbetreffende beslissing niet te onderkennen valt. 
Deze uitspraak van de Hoge Raad verdient mijns inziens analoge toepassing in 
de situatie waarin een beoordelingscommissie te maken krijgt met een referen-
tenrapport waarin het expertiseoordeel geen steekhoudende argumentatie geeft. 
Een ongemotiveerd rapport dient een beoordelingscommissie daarom terzijde te 
leggen onder vermelding daarvan in het subsidie(afwijzings)besluit. Overigens 
gaat een vergelijking tussen een arbitraal vonnis versus een desbetreffend rech-
terlijk oordeel enerzijds en het referentenoordeel en het daarop volgend commis-
sieoordeel anderzijds niet in alle opzichten op. Een summiere onderbouwing van 
het arbitrale vonnis voldoet altijd, omdat het niet de bedoeling is dat de gewone 
rechter de inhoud van het arbitrale vonnis, dat een afgerond oordeel vormt, 
toetst. Het is echter juist wel de bedoeling dat een beoordelingscommissie het 
referentenoordeel toetst, zij het als generalist. Daarmee kan een beoordelings-
commissie een zekere ruimte worden toegekend ten aanzien van de mate waarin 
zij magere referentenrapporten al dan niet bij haar oordeelsvorming betrekt. We 
hebben gezien dat de Commissie B&B zich op het standpunt stelt dat wanneer 
een beoordelingscommissie een oordeel zelf aan de summiere kant vindt, dat 
nog niet betekent dat deze commissie niet tot oordelen is staat zou zijn (geweest). 

29 Zie Kamerstukken II 1985/96, 18 464, nr. 6, p. 37 (MvA).
30 HR 25 februari 2000, NJ 2000, 659.
31 HR 9 januari 2004, NJ 2005/190, m.nt. HJS; JBPr 2004, 31, m.nt. I. van den Nieuwendijk; TvA 2004, 

47, m.nt. F. de Ly; AAe 2004, p.881, m.nt. G.R. Rutgers. Daarover Hugenholtz-Heemskerk, 2006, p. 
230.
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De beoordelingscommissie dient er echter voor te waken (ter compensatie van 
het tekort van het referentenoordeel) te veel op de stoel van de referenten te gaan 
zitten en daarmee het evenwicht binnen de beoordelingsprocedure als neerge-
legd in de gegeven spelregels, te verstoren. Verwacht mag worden dat, indien 
ontoereikende referentenrapporten zouden leiden tot een (deels) overnemen door 
de beoordelingscommissie van de referentenrol, bezwaren vanwege de ontoerei-
kendheid van het referentenoordeel (bezwaartype 2) veelal samen zullen gaan 
met bezwaren vanwege gebrek aan expertise binnen de beoordelingscommissie 
(bezwaartype 3). Dit samengaan van deze twee typen bezwaren komt echter in 
totaal maar 3 keer voor32. Dit wijst er mijns inziens op dat de beoordelingscom-
missie het op dit punt niet slecht doet, m.a.w. haar plaats kent. Beoordelingscom-
missies zouden echter ook consequent in hun oordeel moeten aangeven, wanneer 
sprake is magere referentenrapporten, en waarom deze rapporten toch toereiken. 
Dat gebeurt mijns inziens te weinig. Immers, wanneer een beoordelingscom-
missie ten aanzien van sommige voorstellen over degelijke, en ten aanzien van 
andere voorstellen over nogal summiere referentenoordelen beschikt, brengt dit 
met zich dat het eigen oordeel van de beoordelingscommissie ten aanzien van 
deze laatste voorstellen substantiëler zal moeten zijn. Het oordeel ten aanzien van 
laatstbedoelde voorstellen hangt dan mede van de in de beoordelingscommissie 
aanwezige expertise af. Bij de huidige specialisatie binnen de wetenschapsgebie-
den is het niet haalbaar om alle specialismen te doen vertegenwoordigen in één 
commissie. Dat betekent dat de mate waarin zij het referentenoordeel aanvult, 
van geval tot geval zal verschillen hetgeen een ongelijke behandeling van aan-
vragen impliceert. Alleen al daarom vragen de condities waaronder een beoor-
delingscommissie kan ingrijpen in het referentenoordeel, extra aandacht. In de 
volgende paragraaf (samenstelling beoordelingscommissie) en paragraaf 9.7.7 
(verkeerd gebruik van het referentenrapport door de beoordelingscommissie) zal 
op deze kwestie worden teruggekomen. Hier wordt volstaan met de constatering 
dat, afgezien van onbruikbare rapporten, een opmerkelijk verschil in kwaliteit 
van de referentenoordelen – in elk geval in theorie – kán leiden tot (de schijn van) 
ongelijke behandeling van voorstellen mét en voorstellen zónder een degelijk 
referentenoordeel.

Een ander belangrijk aandachtspunt vormt de referentenkeuze. Het peer review 
systeem waar NWO mee werkt, gaat uit van de beschikbaarheid van bruikbare 
referentenrapporten. Dat betekent, en dit wordt door de onderzoeksbevindingen 
bevestigd, dat de deugdeliikheid van de NWO-beoordelingsprocedures in de 
eerste plaats afhankelijk is van een juiste referentenkeuze. De onderzoeksbevin-

32 Zaken 1999/016, 2000/015, en 2002/062.
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dingen laten dan ook zien dat (te) magere of niet op het te beoordelen onderzoeks-
voorstel toegesneden referentenrapporten tot bezwaar-/beroepschriften leiden. 
Daarbij is aangetoond dat de kans op een gegrond verklaring van een bezwaar 
tegen te magere referentenrapporten toeneemt naarmate de omvang van het refe-
rentencommentaar geringer is. Desondanks kon de referentenkeuze zelf niet in 
het onderzoek betrokken worden. De reden hiervoor is dat NWO de verantwoor-
delijkheid voor die keuze claimt vanuit de overtuiging bij uitstek te beschikken 
over de voor die keuze benodigde expertise. Gezien de anonimiteit waaronder de 
referenten hun rapporten schrijven, geeft NWO geen gegevens omtrent de refe-
renten vrij33. Ook de Commissie B&B geeft, zoals wij hierboven gezien hebben, 
toe op dit punt weinig toetsingsmogelijkheden te hebben. Een en ander betekent 
dat vanuit de onderzoekswereld geen enkele controle kan worden uitgeoefend op 
die referentenkeuze, hoewel de onderzoekers voor het doen van onderzoek (deels) 
afhankelijk zijn van NWO-subsidies. Dit is in strijd met de rechtsstaat-gedachte, 
welke in het Nederlands rechtsbestel is geïncorporeerd om de rechtspositie van 
de burger te waarborgen34. Dit verklaart ook dat de druk vanuit het onderzoeks-
veld om vrijgave van de namen van referenten, of anders vrijgave van alle beoor-
deelde voorstellen met bijbehorende referentenrapporten en weerwoord, steeds 
verder wordt opgevoerd. Het wordt naar mijn mening dan ook hoog tijd dat NWO 
verantwoording over de gemaakte referentenkeuzes af gaat leggen zoals dat een 
bestuursorgaan in een democratische rechtsstaat betaamt.

Als bestuurlijke waarborgen die de kwaliteit van het openbaar bestuur garan-
deren kunnen genoemd worden openbaarheid, inspraak, advisering, overleg en 
toezicht. Openbaarheid en overleg kunnen hier niet aan de orde zijn vanwege de 
anonimiteit van het peer review systeem. Wel is sprake van een zekere vorm van 
advisering vanuit het veld, waar de leden van een betrokken beoordelingscom-
missie de gelegenheid krijgen om een aantal volgens hen bruikbare referenten 
te noemen. Echter, niet bekend gemaakt wordt in hoeverre de voorgestelde refe-
renten ook daadwerkelijk worden ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor de mogelijk-
heid die binnen sommige subsidierondes aan aanvragers wordt gegeven om hun 
voorkeuren respectievelijk hun non-voorkeuren voor bepaalde referenten kenbaar 
te maken bij indiening van hun voorstel. Daarom kan bedoelde advisering res-
pectievelijk inspraak niet gelden als een bestuurlijke waarborg tegen willekeur. 
NWO zal met andere maatregelen moeten komen om aan de behoefte vanuit het 
veld aan controle op de referentenkeuze te voldoen. In de slotbeschouwing zal 
hierop worden teruggekomen.

33 Zie ook Daalder 2005, p. 240.
34 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 51-52, en 1998, p. 241-242; Konijnenbelt & Van 

Male 2005, p. 35-36, 50-51, en 496-497. Zie ook Daalder 2005, p. 21-23.
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Daarnaast stelt de Commissie B&B dat kritische vragen van de referenten wijzen 
op onvoldoende uitgewerkte aanvragen. Op zichzelf genomen is dat juist. Ook is 
uit een oogpunt van gelijke behandeling het standpunt van de Commissie heel 
verdedigbaar dat onvoldoende uitgewerkte aanvragen na de deadline voor indie-
ning niet meer verbeterd mogen worden (zie verder ook onder 9.7.5 met nieuwe 
feiten). Dat neemt niet weg dat dit standpunt mijns inziens voorbij schiet aan het 
doel dat NWO zich heeft gesteld, te weten het honoreren van die aanvragen die de 
wetenschap, en meer indirect de maatschappij, verder helpen. Om die reden komt 
het mij logisch voor, respectievelijk bepleit ik dat verbeterpunten die de referenten 
hebben aangedragen en waarmee de aanvragers in hun weerwoord instemmen, 
bij de beoordeling worden meegenomen als onderdeel van de aanvraag.

NWO maakt zich zorgen over de kwaliteit van een deel van de aangeleverde 
referentenrapporten. In een geval waarin de Commissie B&B adviseerde om de 
referent op zijn laakbaar gedrag te wijzen, is dit niet gebeurd. Ongeacht de kwali-
teit van de ontvangen rapporten lijkt het mijns inziens verstandig wanneer NWO 
een zekere terugkoppeling naar de referenten in gang zet. Dat weten de referenten 
hoe hun oordeel is ontvangen en of eventueel door hen ingebracht verbeterpun-
ten zijn overgenomen. Een dergelijke terugkoppeling zal referenten stimuleren 
om de volgende keer dat van hen een rapport wordt verwacht, opnieuw goed werk 
te leveren dan wel om de kwaliteit van hun inbreng te verbeteren. Verwacht mag 
worden dat daarmee het draagvlak voor de NWO beoordelingsprocedures binnen 
de onderzoekswereld zal toenemen.

9.7.3 Samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend

Voor de duidelijkheid verdient allereerst vermelding dat bezwaren over de samen-
stelling van de beoordelingscommissie er steeds op neer komen dat deze com-
missie geen of onvoldoende expertise in huis heeft op het gebied van de aanvraag 
van de bezwaarde.

In de vorige paragraaf bleek de relatie tussen referenten- en commissieoor-
deel een belangrijk aandachtspunt. Het standpunt van de Commissie B&B met 
betrekking tot deze relatie kan als volgt worden samengevat.

De leden van een beoordelingscommissie hebben daarin zitting vanwege hun 
onderzoekservaring als onderzoeker, dus als generalist35. De specifieke deskundigheid 
wordt verkregen door inschakeling van de referenten. De Commissie gaat er vanuit 
dat van de leden van een beoordelingscommissie verwacht mag worden dat zij hun 
taak naar behoren kunnen uitvoeren. Deze taak bestaat uit het onderling vergelijken 

35 O.a. zaak 2003/020.
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en rangschikken van de ingediende voorstellen met inachtneming van de daarop 
betrekking hebbende referentenrapporten en de reacties daarop van de aanvragers. 
Volgens de Commissie B&B impliceert de taak van een beoordelingscommissie, 
dat het oordeel van deze commissie ook van de referentenrapporten afwijkende 
en/of aanvullende kritiek kan bevatten die niet te herleiden is tot deze rapporten. 
De Commissie B&B acht het feit dat een beoordelingscommissie met een van de 
referentenrapporten afwijkend oordeel kan komen, niet bezwaarlijk zolang nieuwe 
punten van aanvullende kritiek alsnog worden teruggekoppeld naar de bezwaarde 
én het afwijkend oordeel, mede gezien de mate van afwijking, afdoende wordt 
onderbouwd.

Het enkele feit dat het voorstel van een bezwaarde geen specifieke deskundigheid 
ontmoet binnen de beoordelingscommissie, kan daarom niet leiden tot conclu-
sies over de al dan niet zorgvuldigheid van de beoordeling of de competentie van 
de beoordelingscommissie. Evenmin zal het enkele beroep van een bezwaarde op 
een ongelijke behandeling slagen vanwege het feit dat zijn voorstel – in tegenstel-
ling tot andere voorstellen – geen deskundigheid ontmoet binnen de beoorde-
lingscommissie. Uiteraard sluit deze algemene zienswijze niet uit dat de Com-
missie B&B in voorkomende gevallen rekening houdt met de samenstelling van 
een beoordelingscommissie op grond van expertise. Dit zal zich vooral voordoen 
binnen thematische programma’s. Het hier beschreven commissiestandpunt is 
in een groot aantal van haar adviezen terug te vinden, vooral waar die adviezen 
het bezwaar betreffen dat de samenstelling van de commissie niet deugt.

In afwijking van de zo juist beschreven algemene benaderingswijze van de 
Commissie B&B, heeft zij eenmaal, in het kader van het VENI-programma (waar-
bij steeds sprake is van een gebiedsbrede samenstelling van de beoordelingscom-
missie) meer op de zaak zelf toegespitste overwegingen gehanteerd waar het 
onderhavige bezwaar opgeworpen werd. In de desbetreffende zaak stelt de Com-
missie vast dat uit de eindscore van de VENI-commissie blijkt dat deze verzoekers 
voorstel ten opzichte van de referenten positief heeft bijgesteld. De Commissie 
concludeert vervolgens dat, ‘mocht de expertise binnen de VENI-commissie al tekort 
zijn geschoten, dit het eindoordeel betreffende verzoekers voorstel in elk geval niet nega-
tief heeft beïnvloed36’. Een dergelijke benadering mag overtuigender overkomen bij 
de betrokken VENI-bezwaarde, maar verzwakt mijns inziens wél de met betrek-
king tot het onderhavige bezwaartype in gebruik zijnde standaard motivering als 
in de vorige alinea gegeven. Het doet immers vermoeden dat op de een of andere 
manier toch een rol is weggelegd voor de expertise van de commissieleden. In de 

36 Zaak 2004/05.
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volgende Open Competitie beroepszaak wordt het feit dat de beoordelingscom-
missie een inhoudelijk oordeel kan uitspreken, echter weer ontkend.

In deze zaak gaat het om het volgende. Binnen de ronde wordt gewerkt met de 
scores ‘goed’-‘voldoende’-‘onvoldoende’. Er zijn veertien voorstellen, die van alle 
bij hun aanvraag ingeschakelde referenten de score ‘goed’ krijgen en daarmee 
de hoogst mogelijke score behalen. Het voorstel van bezwaarde valt binnen deze 
groep en verkrijgt een 13e plaats op de prioriteringslijst. De negen hoogst gepriori-
teerde aanvragen worden gezien het beschikbare budget gehonoreerd. Bezwaarde 
stelt in beroep dat nergens uit blijkt hoe de prioritering binnen deze groep van 
hoogst scorende voorstellen heeft plaatsgevonden en vraagt zich af wat het referen-
tenoordeel zo nog voorstelt. Het betrokken gebied licht de bestreden procedure-
uitkomst als volgt toe. Er zijn negen selectiecriteria gegeven. Hieruit zijn er drie 
gekozen (bijdrage aan theorievorming/originaliteit; mogelijkheden voor alterna-
tieve financiering; maatschappelijk belang). Aan de hand van de toelichting op 
deze criteria en de beoordelingscommissie heeft verdere selectie plaatsgevonden. 
Deze selectie bracht een 13e plaats voor het voorstel van bezwaarde. De Commis-
sie B&B overweegt dan: 

‘De Commissie heeft met betrekking tot verzoekers bezwaar vastgesteld dat de drie 
subcriteria, op grond waarvan de nadere prioritering binnen de beoordelingscommissie 
heeft plaatsgevonden, in het verweerschrift van het gebiedsbestuur voor het eerst 
worden genoemd. Toepassing van twee van de drie criteria, te weten “de bijdrage aan 
de theorievorming (originaliteit)” en “maatschappelijk belang” bevestigen volgens de 
Commissie dat de beoordelingscommissie ten behoeve van die nadere prioritering een 
inhoudelijk oordeel heeft uitgesproken ten aanzien van de veertien betrokken voorstellen. 
De Commissie is met verzoeker van mening dat waar het een inhoudelijk oordeel betreft, 
inhoudelijke expertise niet mag ontbreken. In dit verband wijst de Commissie erop dat naar 
haar mening de onderverdeling naar subcriteria tezamen met de rangorde, die volgens 
verweerder bij toepassing van de 9 in de brochure vermelde criteria heeft plaatsgevonden, 
vóór aanvang van de procedure bekend gemaakt dient te zijn. De Commissie kan slechts 
constateren dat dit niet gebeurd is. Het feit dat bedoelde subcriteria zich laten vangen 
binnen de negen in de brochure vermelde beoordelingscriteria doet daaraan niet af37’.

De ambivalentie die de commissieadviezen zo laten zien ten aanzien van het 
expertiseoordeel, wijst er mijns inziens op dat de rol van de beoordelingscommis-
sie ten opzichte van de referenten onvoldoende helder is, zelfs voor de Commis-
sie B&B. Het verklaart waarom in de onderzoeksperiode relatief vaak (44 maal) 
een bezwaar is ingediend betreffende specifieke deskundigheid die de betrokken 
beoordelingscommissie zou ontberen. Wanneer deze bezwaarden dan – zonder 

37 Zaak 2002/012.
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uitzondering (zie Tabel 8.6) – de kous op de kop krijgen met de door de Commis-
sie B&B gebruikte standaard motivering, dan wordt begrijpelijk dat bezwaarden 
de bezwaar-/beroepsprocedure een formaliteit vinden38.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 3 (samenstelling beoordelingscommissie ontoe-
reikend)
De Commissie B&B verwacht van een beoordelingscommissie waar deze afwijkt 
van het referentenoordeel, een passende motivering. De Commissie B&B onder-
scheidt daarbij tussen een commissieoordeel dat de referentenrapporten aanvult 
en een commissieoordeel dat daarvan afwijkt. Aan dit onderscheid wordt in deze 
alinea vastgehouden. In geen van beide gevallen van afwijking zal een bezwaarde 
– gezien bovenbedoelde standaard motivering – kunnen volstaan met het enkele 
bezwaar dat de beoordelingscommissie bepaalde expertise mist. Blijkbaar reali-
seren bezwaarden zich dat niet, want het gros van de 44 bezwaren van dit type 
is ongegrond verklaard omdat verdere onderbouwing van dit bezwaar ontbreekt. 
De bezwaarde zal het referenten- en het commissieoordeel op het punt van de 
afwijking naast elkaar moeten leggen en met goede argumenten moeten komen 
waarom het commissieoordeel geen hout snijdt. Omdat geen enkel bezwaar tegen 
de samenstelling van de beoordelingscommissie gegrond is verklaard, zijn de 
omvang en degelijkheid nagegaan van de referentenrapporten betreffende de 44 
zaken waarin een bezwaar van onderhavig type werd ingediend. Deze referenten-
rapporten zijn over het algemeen uitgebreider dan de gemiddelde omvang van de 
in de bezwaardossiers voorhanden zijnde referentenrapporten. Het wekt dan ook 
enige verbazing dat de bezwaarden ter onderbouwing van hun bezwaar zo weinig 
gebruik maken van het referentenstandpunt. Hieruit zou de conclusie getrokken 
kunnen worden dat, waar een beoordelingscommissie in de onderzoeksperiode is 
afgeweken van het referentenoordeel, dit niet zonder valide motivering is gebeurd. 
Daarmee blijft echter staan dat de afgewezen aanvragers de grens tussen het 
referenten- en het commissieoordeel te vaag vinden en moeite hebben met de in 
deze paragraaf besproken standaardmotivering van de Commissie B&B.

Hierboven is gesteld dat noch in geval van een aanvullend noch in geval van een 
afwijkend commissieoordeel een bezwaarde kan volstaan met het enkele bezwaar 
dat de beoordelingscommissie bepaalde expertise mist. Gaat het echter om een 
aanvulling van het referentenoordeel, dan is in het referentenoordeel per definitie 
geen vergelijkbaar materiaal voorhanden. Die éne zaak39 van de 44 zaken waarin 
daadwerkelijk sprake was van een aanvulling op het referentenoordeel, leidde dan 
ook bij alle partijen tot grote frustraties. Na gegrond verklaring en het nemen 

38 Zie Hoofdstuk 12, p. 5 bovenaan.
39 VIDI-zaak 2004/058 gevolgd door zaak 2005/06.
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van een nieuw besluit werd de zaak namelijk vervolgd met een tweede bezwaar-
schrift ten aanzien van dezelfde aanvraag, een zeldzaam fenomeen bij NWO40.
In deze zaak had de beoordelingscommissie vastgesteld dat het voorstel niet repte 
over theorievorming en vond dat het referentenoordeel hier ten onrechte aan 
voorbij was gegaan. Ook had de beoordelingscommissie – in tegenstelling tot de 
referenten – twijfels over de innovativiteit van het voorstel, die waren toegeno-
men ten gevolge van het bij de kandidaat afgenomen interview. De bezwaarde 
stelde zich op het standpunt dat de beoordelingscommissie weinig affiniteit had 
met het wetenschapsgebied van de aanvraag en daarom haar eigen oordeel niet 
in de plaats had mogen stellen van het referentenoordeel. In plaats daarvan had 
de commissie volgens hem extra referenten moeten inschakelen. De Commis-
sie B&B vroeg zich in de eerste bezwaarronde (mét de bezwaarde) af waarop de 
beoordelingscommissie haar twijfels over de innovativiteit baseerde. Zij stelde 
tevens vast dat deze twijfels tot tweemaal toe geleid hadden tot een negatieve 
bijstelling van de eindscore, te weten eenmaal in het kader van de schriftelijke 
beoordeling en eenmaal na afloop van het interview. Alleen al deze dubbele 
negatieve bijstelling bracht de Commissie B&B tot het advies om het bestreden 
besluit te vernietigen. Daarmee werd het bezwaar over de te grote discrepantie 
tussen referenten- en commissieoordeel (bezwaartype 8) gegrond verklaard. Het 
bezwaar dat de samenstelling van de beoordelingscommissie niet deugde, werd 
ongegrond verklaard. In het kader van de 2e bezwaarprocedure constateerde de 
Commissie B&B dat de dubbele negatieve bijstelling ongedaan was gemaakt 
en dat de twijfels over de innovativiteit van het voorstel alsnog afdoende waren 
beargumenteerd. Aldus kwam de Commissie B&B in de 2e bezwaarronde tot een 
ongegrond verklaring. Wel merkte de Commissie B&B met betrekking tot het 
inhoudelijke oordeel van het voorstel nog het volgende op: 

‘De Commissie heeft vastgesteld dat het referentiekader en de daarbij behorende zienswijze 
van de betrokken NWO-beoordelaars respectievelijk verzoeker dermate uiteenlopen 
dat dit welhaast tot wederzijds onbegrip moet leiden respectievelijk tot discussies die 
weinig toevoegen. Zo ligt de theoretische bijdrage van zijn onderzoek volgens verzoeker 
in het verkrijgen van inzicht in (professionele) revisieprocessen door middel van het in 
de aanvraag vermelde revisiemodel. De VIDI-commissie meende echter dat pas van 
een theoretische bijdrage sprake zou zijn wanneer duidelijk werd hoe op basis van het 
voorgestelde praktijkonderzoek (waarin het revisiemodel een rol speelt) gekomen zou 
worden tot richtlijnen om het revisieproces aan te sturen. Hierbij had de VIDI/commissie 

40 1e) De zaak 2001/031 juncto 2002/018; 2e) de zaak 2003/018 (tweemaal afgehandeld onder het-
zelfde dossiernummer); 3e) de zaak 2004/058 juncto 2005/06. Zie ook de subparagrafen 3.4.2, 2e

alinea, en 13.2b.
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betrokken dat verzoeker tijdens het interview ontkennend antwoordde op de vraag of de 
aanvraag zou bijdragen aan de theorievorming over wat een tekst begrijpelijk maakt. 
Zoals reeds aangegeven, is in het kader van de NWO-beoordelingsprocedures, zolang 
de proceduregang de zorgvuldigheidstoets kan doorstaan, het oordeel van een NWO-
beoordelingscommissie respectievelijk het betrokken gebiedsbestuur doorslaggevend…’. 

Daarmee laat deze zaak duidelijk het onlogische in de hierboven gegeven stan-
daard motivering zien, door enerzijds te stellen dat de expertise van de referenten 
afkomstig is, en anderzijds aan te geven dat de beoordelingscommissie zelf mag 
bepalen in hoeverre zij het expertiseoordeel respecteert dan wel passeert. De 
afstand van de beoordelaars tot het vakgebied in kwestie doet er daarbij blijkbaar 
niet toe. Ik kan hier niets anders in zien dan dat de Commissie B&B een draai van 
180 graden heeft gemaakt ten opzichte van haar standpunt gegeven in de zojuist 
besproken zaak 2002/012 (waarin drie van de negen selectiecriteria gebruikt 
waren voor nadere prioritering). De relatie tussen het referenten/expertiseoordeel 
en het commissieoordeel zou mijns inziens veel aan duidelijkheid winnen wan-
neer de beoordelingscommissie zich zou onthouden van het uitspreken van elk 
expertise-oordeel. Op het ook al onder 9.7.2 gesignaleerde spanningsveld tussen 
inhoudelijke expertise en het commissieoordeel en de daarmee samenhangende 
onduidelijkheid in de procedure zal worden teruggekomen in de slotbeschou-
wing.

9.7.4 Spelregels geschonden

In rechterlijke uitspraken over NWO-subsidieprocedures is vaak als sluitstuk van 
de rechterlijke overwegingen de volgende standaard tekst te vinden: ‘Ook is de 
Afdeling niet gebleken dat de subsidieaanvraag van appellant niet in overeenstemming 
met die procedure is behandeld dan wel dat bij de beoordeling van de subsidieaanvraag 
van appellant anderszins onzorgvuldig zou zijn gehandeld41’. Het gaat hier om een 
ambtshalve uitgevoerde rechtmatigheidtoets42, die plaatsvindt ex artikel 8:69, lid 
2, Awb43. Feitelijk onderscheidt de Afdeling hierbij tussen schending van de toe-
passelijke concrete spelregels en de schending van meer abstracte rechtsnormen 
als die de ABBB44 geven. Die concrete spelregels zijn – in hiërarchische volgorde –

41 ABRvS 19 mei 2004, nr. 200305743; ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394; RB. Utrecht 22 augustus 
2005, nr. SBR03/3130 BESLU R54 I G34; RB. Rotterdam 21 maart 2005, nr. BELEI 04/2383-BRO; RB. 
’s-Hertogenbosch 09 maart 2006, nr. AWB 05/392.

42 Tak, 2005, p. 509-512.
43 Zie ook het Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 131.
44 ABBB=Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur. Zie Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 286-338, 

De Haan, Drupsteen & Fernhout, 2001, p. 100-161, Tak, 2005, p. 532-562.
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terug te vinden in de wet, de Regeling Subsidieverlening NWO, en de NWO-
brochures en/of -call for proposals en zullen achtereenvolgens ter sprake komen 
in de paragrafen 9.7.4a t/m c. De ABBB, en met name schendingen daarvan, 
komen vooral aan de orde in het kader van een bezwaar uit de restcategorie (overig 
onzorgvuldig) ingediend in administratief beroep. De ABBS zijn deels ook vastge-
legd in concrete regels. Een voorbeeld hiervan geeft het non-discriminatieverbod 
(het verbod onderscheid te maken op grond van irrelevante groepskenmerken), 
dat in artikel 1 van de Grondwet is verankerd en dat een specifiek aspect van 
het gelijkheidsbeginsel betreft. Volgens Konijnenbelt & Van Male wil het feit dat 
een beginsel is gecodificeerd, nog niet zeggen dat aan het beginsel in zijn onge-
schreven variant geen betekenis meer toekomt. Voorbeelden hiervan heb ik in 
het onderzoeksmateriaal echter niet aangetroffen. Konijnenbelt & Van Male stel-
len voorts dat het gelijkheidsbeginsel tezamen met het rechtszekerheidsbeginsel 
tot de meest fundamentele rechtsbeginselen45 behoort. De onderzoeksresultaten 
wijzen uit dat van de ABBB op het gelijkheidsbeginsel nog het meest veelvuldig 
een beroep wordt gedaan in het kader van een NWO-bezwaar-/beroepsprocedure. 
Van dit type bezwaren laat paragraaf 9.7.4d voorbeelden zien.

De afsluitende standaardoverweging die de Commissie B&B in het kader van 
haar toetsing gebruikt, wanneer zij adviseert om het bestreden besluit in stand te 
laten, met ongegrond verklaring van het bezwaar-/beroepschrift luidt: ‘Ook overi-
gens heeft de Commissie geen feiten of omstandigheden aangetroffen die erop wijzen dat 
de procedure met betrekking tot verzoekers voorstel onzorgvuldig is verlopen’. Bij ver-
gelijking van de standaardoverweging in rechterlijke uitspraken en het advies van 
de Commissie B&B valt op dat de toetsingsgrond van de Commissie ruimer is dan 
die van de rechter. De Commissie B&B heeft ten aanzien van bezwaarschriften 
krachtens artikel 7:11, en ten aanzien van beroepschriften krachtens artikel 7:25 
Awb (hier met een zekere terughoudendheid voor wat betreft het in eerste instan-
tie gevoerde beleid) tot taak – anders dan de rechter zich momenteel46 tot taak stelt 
– ook de juistheid van de feiten en omstandigheden van het geval te toetsen47.

Zolang NWO zich aan de onder a t/m d genoemde regels en beginselen houdt 
met inachtneming van de onderlinge hiërarchie48, heeft zij verder beleidsvrijheid 
om haar beoordelingsprocedures naar eigen goeddunken in te richten49. Een 
voorbeeld waarin NWO gebruik maakt van deze aan haar gegeven beleidsvrijheid 

45 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 275 en 323-324.
46 Zie evenwel het Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 28 en 31-32; zie ook Widdershoven 2007, p. 

131-133.
47 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 534-536; Schreuder-Vlasblom 2006, p. 141-145; Damen e.a. 2006, 

p. 177-181 en 190-191.
48 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 267-272.
49 Zie ABRvS, 19.05.2004, reg.nr. 200305743/1.
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is het uitnodigen van aanvragers tot opgave van enige referenten. Ten aanzien 
van een bezwaar dat van die opgave ongemotiveerd geen gebruik was gemaakt, 
overweegt de Commissie B&B: 

‘dat het buiten gebruik laten van die opgave respectievelijk het niet inschakelen van de 
opgegeven referenten geen motivering behoeft, nu de voorgeschreven procedure op dit 
punt geen verplichtingen oplegt aan verweerder. Wel meent de Commissie B&B dat in de 
voorlichting behoort te worden verduidelijkt dat het feit dat naar referenten wordt gevraagd 
niet betekent dat de opgegeven referenten zullen worden ingeschakeld bij de behandeling 
van de aanvraag van degene die de referenten heeft opgegeven. Voorts is de Commissie 
van oordeel dat, wanneer een bestuursorgaan expliciet om een dergelijke opgave vraagt, 
de zorgvuldigheid gebiedt dat dit orgaan desgevraagd duidelijk kan aantonen waarom 
de opgegeven referenten feitelijk niet zijn ingeschakeld. In dat opzicht acht zij het enkele 
excuus van de zijde verweerder dat alle pogingen om de opgegeven referenten te benaderen 
gezien de tijdsdruk op niets zijn uitgelopen, aan de magere kant50’. 

Gebruikmaking van verkregen bevoegdheden schept nu eenmaal verplichtingen, 
blijkt ook hier. Op de nodige informatieverstrekking kom ik in de slotbeschou-
wing terug.

9.7.4a Schending van wettelijke regels
De hoofdregels uit de Awb waaraan NWO-subsidiebesluiten moeten voldoen, 
zijn, afgezien van een verbod van vooringenomenheid of belangenverstrengeling 
(art. 2:4 Awb), een zorgvuldige voorbereiding van het besluit (art. 3:2 Awb), een 
deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb), en toepassing van het beginsel van hoor 
en wederhoor (art. 4:7 Awb). Bezwaren over schending van artikel 3:2 (ook wel het 
formele zorgvuldigheidscriterium genoemd) vallen, afhankelijk van de formule-
ring van het bezwaar, onder deze subparagraaf 9.7.4a (schending van wettelijke 
regels) dan wel onder 9.7.11 (overig onzorgvuldig). Bezwaren over schending van 
de motiveringsplicht en de hoorplicht worden afzonderlijk aan de orde gesteld, 
respectievelijk in de subparagrafen 9.7.6, en 9.7.5a. Dat beweerde schendingen 
van deze hoofdregels uit de Awb grotendeels afzonderlijk zijn geclassificeerd, 
wijst erop dat afgewezen aanvragers zich vaak op deze hoofdregels beroepen.

Artikel 3:2 Awb en de bewijslastverdeling
Binnen het bestuursrecht geldt een vrije bewijslastverdeling die erop neerkomt dat, 
zodra vast staat dat het bestuursorgaan heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht ex 
artikel 3:2 Awb, het aan de bezwaarde burger is om de onjuistheid van de door het 

50 Zaak 2000/029.
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bestuursorgaan vergaarde gegevens aannemelijk te maken. Deze feitengaring ziet 
volgens Schreuder-Vlasboom niet op het voldoen door de aanvrager aan de inhou-
delijke voorwaarden voor recht op een subsidietoekenning51, terwijl volgens Damen 
e.a. de afbakening tussen de informatieplicht van de burger ex artikel 4:2 Awb en 
de onderzoeksplicht van het bestuursorgaan ex artikel 3:2 Awb vaag is52. Tak53 stelt 
in dit verband dat het bestuursprocesrecht het enige deelgebied van het recht is dat 
het zonder bewijslast meent te kunnen stellen. Volgens hem wordt de bewijslast 
zogenaamd verdeeld naar redelijkheid en billijkheid. ‘Zogenaamd’, want, zo stelt 
Tak, feitelijk wordt ervan uitgegaan dat het bestuursorgaan zich aan de regels heeft 
gehouden, met andere woorden, de bewijslast berust vooral op de burger.

In haar proefschrift ‘De bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvul-
digheid en bewijsvoering bij beschikkingen’54 schept Y.E. Schuurmans op dit 
punt meer duidelijkheid door te laten zien hoe met deze bewijslastverdeling in 
de praktijk – zowel door bestuursorganen als door de bestuursrechter – wordt 
omgegaan, in het licht van de artikelen 3:2 en 4:2, tweede lid, van de Awb. Een 
aantal van haar voornaamste conclusies heb ik reeds gegeven in subparagraaf 
3.3.7b (De bewijslastverdeling in het kader van de juridische voorprocedure). In 
die subparagraaf heb ik nog niet vermeld dat Schuurmans op grond van die con-
clusies stelt dat de regel van 150 WvBRv55 niet zonder meer van toepassing is in 
het bestuursprocesrecht.

Kijkt men naar de NWO-bezwaar-/beroepsprocedures, dan geldt desondanks 
ten aanzien van alle ingebrachte bezwaren in beginsel de regel ‘Wie stelt, moet 
bewijzen’, zij het dat ook hier wat kanttekeningen op hun plaats zijn. De Com-
missie B&B is zich er namelijk van bewust dat het leveren van volledig bewijs 
voor een bezwaarde normaliter niet doenlijk is, mede in aanmerking genomen 
dat noch de oordelen ten aanzien van de overige voorstellen noch die voorstellen 
zelf worden vrijgegeven. Daarom neemt de Commissie er in de praktijk genoe-
gen mee dat de bezwaarde de gegrondheid van zijn bezwaar – naar het oordeel 
van de Commissie – afdoende aannemelijk maakt. Deze zogenaamde adstruc-
tieplicht56 verschaft de feitelijke basis van de plicht van een bezwaarde om zijn 
bezwaar-/beroepschrift te motiveren. Vervolgens is het dan aan verweerder om te 
bewijzen dat de bezwaarde door de mogelijke gevolgen van het tekort waartegen 

51 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 174-183.
52 Damen e.a. 2006, p. 226-239.
53 Tak, 2005, p. 575-581.
54 Schuurmans 2006 (dissertatie VU).
55 Artikel 150 WvBRv luidt: “De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten 

of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de 
eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”. 

56 Tak, 2005, p. 501.
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het bezwaar zich richt niet benadeeld is ten opzichte van de overige aanvragers 
binnen dezelfde subsidieronde57. Daarbij heeft Tak een punt, waar hij stelt dat 
de bewijslast ten aanzien van het/de ingebrachte bezwa(a)r(en) grotendeels op 
de bezwaarde rust. Wanneer hij echter stelt dat er vanuit gegaan wordt dat het 
betrokken bestuursorgaan zich aan de regels heeft gehouden, zegt hij er niet bij 
dat dit bestuursorgaan een mijns inziens niet geringe informatieplicht heeft – het 
aanleveren van een volledig en consistent dossier –, en dat die informatieplicht 
feitelijk het aandeel van de bewijslast is die op het overheidsorgaan rust. Hier 
meen ik een punt te hebben. Er zijn tussen het onderzoeksmateriaal verschillende 
voorbeelden te vinden van zaken waarin de Commissie B&B tot een gegrond ver-
klaring kwam vanwege het feit dat zij het aangeleverde bezwaar-/beroepsdossier 
onvoldoende consistent achtte.58 Ook vergeten bezwaarden maar al te vaak dat zij 
er nog niet zijn, wanneer zij hun bezwaren dusdanig weten te onderbouwen dat 
deze gegrond worden verklaard. Daarnaast zullen zij ook de afwijzingsargumen-
ten van het bestuursorgaan afdoende moeten ontzenuwen. Doet een bezwaarde 
dat niet, dan mag hij verwachten dat het bestuursorgaan dezelfde argumenten 
bij een gegrond verklaring van het bezwaar-/beroepschrift – desnoods in andere 
bewoordingen en uitgebreider – opnieuw zal gebruiken om de gevraagde subsidie 
wederom te weigeren. In dit verband kan alvast worden gemeld dat de onder-
zoeksbevindingen uitwijzen dat grofweg een derde van de bezwaar-/beroepsza-
ken die betrekking hebben op een primair besluit aangaande een volledige beoor-
delingsprocedure gegrond wordt verklaard59, en grofweg (slechts) een derde van 
die gegrond verklaarde zaken ‘alsnog subsidie’60 ontvangt.

Ter illustratie hoe een en ander in de praktijk werkt, beschrijf ik hieronder 
twee zaken (AW-I en AW-II) betreffende het ZonMW-programma Academische 
Werkplaatsen Publieke Gezondheid op hoofdlijnen. De Commissie B&B behan-
delde beide zaken in een verschillende samenstelling (hierna: Commissie B&B-I 
en Commissie B&B-II). In zaak AW-I kwam Commissie B&B-I tot een gegrond
verklaring op basis van vergelijkbare feiten en omstandigheden waaronder Com-
missie B&B-II in zaak AW-II tot een ongegrond verklaring kwam.

Het ZonMW-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid 
2005-2008 beoogt de samenhang tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid 
te versterken door samenwerking van één of meer GGD’s met een universiteit in 
een zogenaamde ‘Academische Werkplaats’. Randvoorwaarde voor subsidiëring 
van een Academische Werkplaats is dat sprake is van een gelijkwaardige relatie 

57 Zie Samsoms Algemene wet bestuursrecht III, G.P. Kleijn, artikel 6:22 Awb.
58 Zie bijvoorbeeld de zaken 2001/012, 013 en 014, onder 9.7.4d, voorbeeld 6.
59 Zie Tabel 9.7.
60 Zie Tabel 9.9.
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en een tweerichtingsverkeer tussen GGD’s en universiteit. Het onderzoek binnen 
een Academische Werkplaats dient voort te komen uit maatschappelijk relevante 
probleemstellingen. Met andere woorden, de te genereren kennis en te ontwik-
kelen producten en diensten dienen aantoonbaar gebaseerd te zijn op relevante 
vragen die binnen de GGD’s leven en aan te sluiten op hun behoeften. In de sub-
sidieaanvraag diende de geplande organisatiestructuur van de Werkplaats en de 
tussen de universiteit en de GGD gemaakte afspraken (hierna: de infrastructuur) 
beschreven te worden onder overlegging van een eerste serie binnen de Acade-
mische Werkplaats uit te voeren onderzoeksprojecten. De projecten dienden bij 
voorkeur één of meer van de acht in de programmabrochure vermelde speer-
punten als onderwerp te hebben. Een interview met álle aanvragende partijen, 
af te nemen door een internationaal expertise Panel, vormde onderdeel van de 
beoordelingsprocedure. Er waren in het kader van dezelfde ronde 16 aanvragen 
voor een Academische Werkplaats ingediend bij ZonMW, tezamen goed voor in 
totaal 41 onderzoeksprojecten. Om voor honorering in aanmerking te komen, 
moest de infrastructuur minimaal als goed beoordeeld zijn en tenminste één 
projectvoorstel als kwalitatief voldoende. Aanvullende criteria voor honorering 
waren de regionale spreiding van de gehonoreerde Werkplaatsen en de spreiding 
over de acht speerpunten. Zes werkplaatsen met de bijbehorende 16 onderzoeks-
projecten werden gehonoreerd. De voorstellen betreffende zaak AW-I en AW-II 
werden afgewezen. De aanvragers tekenden bezwaar aan tegen de afwijzing.

De Zaak AW-I61

De aanvraag voldeed volgens de programmacommissie niet aan de minimale 
vereisten, noch met betrekking tot de infrastructuur noch met betrekking tot de 
projecten. De volgende afwijzingsgronden zijn gegeven: 1. De betrokken univer-
siteit participeert in vijf Werkplaatsen. Van enige samenhang lijkt geen sprake, 
wat geen goede indruk maakte bij de programmacommissie. 2. De infrastruc-
tuur van de voorgestelde Werkplaats schiet tekort. Het plan van continuering 
van de werkplaats is onduidelijk. De twijfels over een gelijkwaardige participatie 
van GGD’s en universiteit zijn na lezing van het weerwoord niet weggenomen. 
De universiteit domineert. 3. De focus van de Werkplaats is te breed. De vragen 
van de GGD’s zijn in reeds geïmplementeerde interventies vertaald, waarbij ook 
andere onderzoeksmethoden van toepassing zouden zijn geweest. De bezwaar-
den brachten hier tegenin: (1) Het overall kwaliteitsoordeel van de infrastructuur 
is door alle referenten beoordeeld met de hoogst mogelijke score. De referenten 
spreken van een sterke combinatie. Geen van de voorstellen is als niet relevant 
beoordeeld voor het programma. Het spreidingsargument (één universiteit par-

61 Zaak 2006/06.
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ticipeert in vijf Werkplaatsen) snijdt geen hout, nu de participerende GGD’s op 
het platteland/niet in de Randstad opereren. Het bestreden besluit is daarmee 
ondeugdelijk gemotiveerd. Bovendien konden de de GGD’s niet op de hoogte zijn 
van eventuele andere aanvragen waarbij de universiteit was betrokken. (2) De 
spelregels zijn tijdens de rit gewijzigd door gebruik van oneigenlijke beoordelings-
criteria, te weten: reeds gebruikte interventies tellen niet. (3) Het inhoudelijke 
oordeel dat sprake is van een ongelijkwaardige participatie, klopt niet. De twijfels 
over de gelijkwaardige participatie van partijen in de Academische Werkplaats 
zijn slechts gebaseerd op een indruk. Dat vinden de GGD’s onacceptabel.

De Commissie B&B stelt eerst vast dat er maar twee relevante afwijzings-
gronden zijn: a. het ontoereikend oordeel over de infrastructuur, en b. het tekort 
aan relevantie voor de dagelijkse preventiepraktijk. Vervolgens stelt de Commis-
sie vast dat het tekort aan relevantie op geen enkele wijze is onderbouwd, nu 
noch de brochure noch het afwijzingsbesluit vermeldt dat reeds geïmplemen-
teerde interventies niet in aanmerking komen voor een project. Daarmee vervalt 
afwijzingsgrond b. Voor wat betreft afwijzingsgrond a stelt de Commissie met de 
vijf referenten vast dat bezwaarde heeft voldaan aan alle in de brochure gestelde 
criteria betreffende de infrastructuur. Bovendien is de Commissie van mening 
dat uit het enkele feit dat de universiteit de presentatie tijdens het interview heeft 
verzorgd, niet kan worden afgeleid dat de betrokken GGD’s niet-gelijkwaardig 
zouden participeren in het voorgestelde samenwerkingsverband. De Commissie 
oordeelt dat het afwijzingsbesluit daarom een deugdelijke motivering ontbeert en 
adviseert tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarmee legt de Commissie 
de bewijslast ten aanzien van de door ZonMW beweerde tekorten op de punten 
van relevantie en infrastructuur bij ZonMW.

Het ZonMW-bestuur is op grond van het commissieadvies van mening dat 
een heroverweging van het bestreden besluit op zijn plaats is. Vervolgens besluit 
het ZonMW-bestuur de consequenties van het genomen besluit in stand te laten 
en geeft zijn heroverweging als onderbouwing mee:
– Zowel referent x62 als het internationale Panel heeft uit de aanvraag de indruk 

gekregen dat de universiteit domineert. Die indruk is bij het Panel versterkt 
door de reactie op vragen van het Panel.

– Referent x heeft ook zijn/haar bedenkingen over de continuatie van de Werk-
plaats na afloop van de subsidieperiode, nu er geen garanties of een strategie 
voor continuatie zijn.

62 Referent x: ‘It is fair to say that it is less clear what the public health organizations bring and it may 
be a bit academically dominated’; ‘They do appear to benefit the academics more than the public 
health people.’; ‘The main concern is continuation after the proposed period of funding.’
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– Noch de beoordelingscommissie, voortbouwend op het commentaar van de 
referenten z63 en x64, noch het Panel zijn ervan overtuigd dat de te ontwikkelen 
diensten en producten aantoonbaar gebaseerd zijn op relevante behoeften van 
de GGD’s omdat: a. het reeds geïmplementeerde interventies betreft, en b. de 
betekenis van de projectresultaten voor de dagelijkse preventiepraktijk van de 
GGD’s in geen van de projectvoorstellen is uitgewerkt en daarmee onduidelijk 
blijft.

– Er waren nog andere aanvragen die op het speerpunt ‘gezondheidsbevorde-
ring’ een voorstel voor een Werkplaats hadden ingediend. De kwaliteit van de 
infrastructuur van deze aanvragen scoorde hoger dan onderhavige aanvraag. 
Daarnaast scoorde een aanvraag met als speerpunt ‘jeugdgezondheidszorg” 
hoger op relevantie. De reden hiervoor was dat het speerpunt ‘gezondheidsbe-
vordering’ bij de overige subsidiabel geachte Werkplaatsen al voldoende gedekt 
was. Tegen de achtergrond van de gewenste spreiding van de Werkplaatsen 
over de in de programmatekst vermelde speerpunten acht de programmacom-
missie onderhavige subsidieaanvraag niet relevant.

De eerste afwijzingsgrond blijft gebaseerd op ‘indrukken’. De door de Com-
missie B&B gevraagde steekhoudende onderbouwing blijft – mijns inziens 
ten onrechte – ook in tweede instantie achterwege. Ten aanzien van de tweede 
afwijzingsgrond heeft bezwaarde in zijn bezwaarschrift gesteld dat hij in zijn 
weerwoord alle referentencommentaren afdoende had beantwoord respectievelijk 
weerlegd. Hierop is tijdens de zitting niet meer teruggekomen door het bestuurs-
orgaan. Mijns inziens kan dit argument dan niet zonder meer opnieuw dienen. 
Omdat een aanvrager geen inzage krijgt in de dossiers van de overige aanvra-
gen, behoeft bezwaarde de laatste afwijzingsgrond evenmin te begrijpen65. Om 
overtuigd te worden van zijn ongelijk, moest bezwaarde het dus vooral hebben 
van de derde afwijzingsgrond. Het feit dat in het verleden al – zonder impuls 
vanuit de centrale overheid – interventies hadden plaatsgevonden, wijst mijns 
inziens op het bestaan bij de GGD’s van een zekere behoefte aan respectieve-
lijk belang bij (gestructureerde) samenwerking met een universiteit. Daarnaast 
geeft het bestaan van het programma op zich zelf al aan dat de relevantie van 
die samenwerking wordt onderkend. Ik vraag me af in hoeverre de aanvragers 
dan hadden moeten begrijpen dat zij de concrete belangen van de GGD’s bij de 
nog niet gerealiseerde resultaten van de ingebrachte projectvoorstellen hadden 

63 Referent z: ‘It is not clear why this intervention is likely to success when other, similar programs in 
other countries have failed. More detail is needed.’

64 Referent x: ‘The academic quality is high and the structures proposed are strong. They do appear 
to benefit the academics more than the public health people.’

65 Dit is ook het standpunt van de Commissie B&B, zie onder 8.7.4c, voorbeeld 1 (zaak 2005/059).
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moeten expliciteren. Hierbij mag niet vergeten worden dat de implicaties van 
resultaten van gezondheidsonderzoek lang niet altijd onmiddellijk worden onder-
kend door de gezondheidswerkers in het veld. Bovendien lijkt het er hier op dat 
de aanvragers worden afgestrafd voor het feit dat aan de referenten niet de juiste 
vragen zijn gesteld met betrekking tot de relevantie van de samenwerking in het 
licht van de voorgestelde onderzoeksprojecten. De referenten hadden, wanneer 
hen daarnaar gevraagd was, kunnen aangeven in hoeverre de onderzoeksresul-
taten per project op de korte en langere termijn volgens hen van invloed zouden 
kunnen zijn voor de praktijk van de gezondheidszorg. De motivering van het 
nieuwe ZonMW-besluit vind ik dan ook niet bevredigend. Daarnaast blijkt uit 
deze zaak weer eens dat de opstelling van het aan de referenten toe te zenden 
vragenformulier/format bijzonder nauw luistert. Op dit laatste punt zal worden 
teruggekomen in de slotbeschouwing.

De Zaak AW-II66 (de herkansingszaak)
In deze zaak is het gegeven aan de orde dat vier groepen van afgewezen aan-
vragers binnen de ronde in de gelegenheid werden gesteld om hun aanvraag te 
herschrijven. Van deze vier groepen zijn er gezien het resterende budget in het 
kader van de (tot deze vier groepen beperkte) herkansing nog drie gehonoreerd. 
De enige groep bij deze herkansing die achter het net viste, zijn de aanvragers van 
‘zaak AW-II’. Zij tekenden bezwaar aan en daarmee was zaak AW-II een feit. Ook 
hier werd de dominantie van de universitaire partij te groot geoordeeld. Het is de 
enige afwijzingsgrond in deze zaak. Op alle andere punten scoort de aanvraag 
evident voldoende. ZonMW overweegt in het afwijzingsbesluit betreffende de 
herkansingsronde het volgende. 

‘In de herschreven tekst wordt niet ingegaan op de aanwijzing van de programmacommissie 
om de onderlinge verhoudingen tussen GGD’s en universiteit uit te werken, en de 
wijze waarop deze verhoudingen worden vormgegeven en beheerst. Evenmin heeft de 
programmacommissie uit de herschreven aanvraag kunnen opmaken dat het onderzoek 
en de kennisbehoefte is gebaseerd op de GGD praktijken dat daarmee de participatie van 
de GGD’s is vergroot.’

De bezwaarden wisten hier noch in hun bezwaarschrift noch tijdens de zitting 
iets tegenin te brengen. Daarmee verklaarde de Commissie B&B het bezwaar bij 
gebrek aan onderbouwing ongegrond.

66 Zaak 2004/024.
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Wanneer men de twee zaken AW-I en AW-II naast elkaar legt, valt het volgende 
op:
1. De conclusie dat AW-I op de definitieve prioriteringsronde van alle zestien 

ingediende aanvragen lager stond gepositioneerd dan de herkansingszaak, 
lijkt gelegitimeerd. Desondanks werd zaak AW-I door de Commissie B&B 
gegrond verklaard en de herkansingszaak ongegrond.

2. De herkansingszaak kent één afwijzingsgrond tegen AW-I twee. Toch ontloopt 
de inhoudelijke onderbouwing van de afwijzing door ZonMW in beide zaken 
elkaar niet zoveel. Immers, ook in de herkansingszaak voert ZonMW aan – al 
zou hier de relevantie toereikend zijn – dat niet duidelijk is dat de GGD prak-
tijken hun voordeel kunnen doen met het projectonderzoek.

3. In AW-I stelt de Commissie met de vijf referenten vast dat de aanvragers vol-
daan hebben aan alle in de brochure gestelde criteria betreffende de infrastruc-
tuur. Daarmee hebben de bezwaarden in deze zaak volgens de Commissie aan 
hun adstructieplicht voldaan. De bewijslast dat de aanvragers desondanks niet 
subsidie-waardig zijn, legt de Commissie vervolgens bij ZonMW. Het ZonMW-
bestuur deelt dan eerst in een brief aan de betrokken bezwaarden mee het 
advies van de Commissie B&B te volgen, maar nog enige tijd nodig te hebben 
om het te nemen besluit op bezwaar voor te bereiden. Wanneer dat besluit ver-
volgens afkomt, blijkt het ZonMW-bestuur echter – vrijwel zonder het inbren-
gen van nieuwe argumenten – te volharden in haar standpunt. Daarmee vol-
doet het ZonMW-bestuur feitelijk niet aan de haar opgelegde bewijslast. In de 
herkansingszaak werd de bewijslast dat géén sprake was van dominantie van 
de universitaire partij bij de aanvragers gelegd. Feitelijk ging het hier niet om 
het voldoen door de aanvragers aan hun adstructieplicht, maar om het moeten 
ontzenuwen van een waardeoordeel, waarvan de aanvragers niet echt begre-
pen waar dit op gebaseerd was. De aanvragers zagen daar geen kans toe.

Damen e.a.67 stellen dat de positie van het bestuursorgaan rianter is dan die 
van een burger in een tussen hen bestaand administratief geschil, omdat het 
bestuursorgaan na vernietiging van het bestreden besluit opnieuw mag begin-
nen met het vergaren en opstellen van bewijs, terwijl de burger gewoon verloren 
heeft, wanneer zijn beroep ongegrond wordt verklaard wegens gebrek aan bewijs. 
Het beeld dat Damen e.a. daarmee schilderen, komt mij nog te optimistisch 
voor. Wanneer het bestuursorgaan er slechts op uit is haar wil op te leggen, doet 
een andere verdeling van de bewijslast er weinig meer toe, zoals de twee hier 
besproken zaken laten zien. Wanneer een burger dat ziet gebeuren, geeft deze het 
doorgaans op en berust in zijn lot.

67 Zie ook Damen e.a. 2006, p. 226.
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Eén van de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek ‘Feitenvaststelling 
in beroep’,68 uitgevoerd in het kader van de derde evaluatie van de Awb, is om de 
bestuursrechter actiever onderzoek te laten doen naar de feiten. De Commissie 
Ilsink, belast met het schrijven van het 3e evaluatierapport Awb mede op basis 
van het uitgevoerde onderzoek, wijst er echter op dat de vraag hoe zinvol het is 
voor de rechter om partijen actief om aanvulling van het bewijs te vragen, van 
een reeks factoren afhangt69, waaronder de mate van beoordelingsvrijheid van 
het bestuursorgaan en de aard van het besluit. De Commissie Ilsink stelt in dit 
verband expliciet dat 

‘bij subsidies die worden verdeeld door onderlinge vergelijking en prioritering van de 
aanvragen, de eerlijkheid van de vergelijking meebrengt dat na de uiterste aanvraagdatum 
in beginsel geen nieuw bewijs meer kan worden ingebracht, ook niet bij of door de 
rechter’.

De Commissie Ilsink meent wel dat het betrokken bestuursorgaan belangheb-
benden in subsidiezaken zoveel mogelijk en in een zo vroeg mogelijk stadium 
moet voorlichten over hun verplichtingen op het gebied van de verzameling en 
vaststelling van de voor het besluit relevante feiten. Dit geldt volgens de Commis-
sie Ilsink zowel voor de fase van de primaire besluitvorming als voor de bezwaar-/
beroepsfase70. Ook wordt bestuursorganen aanbevolen om een vast ‘bewijsbeleid’ 
te ontwikkelen.

Allereerst zou ik ten aanzien van de hierboven bedoelde aanbevelingen willen 
opmerken dat het bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen gaat om waar-
deoordelen die de doorslag geven omdat zij afkomstig zijn van de beoordelings-
commissie. Zo luiden de spelregels. De enige manier voor een aanvrager om die 
waardeoordelen van tafel te krijgen, is aantonen dat deze waardeoordelen niet op 
zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Dit is een bijna onmogelijke opgave, 
die mijns inziens veel meer de uitkomst van de NWO-procedures bepaalt dan 
de (juiste) vaststelling van de feiten. Verder vraag ik me af waarom het ‘piep-
systeem’ en de aanname van ‘de assertieve burger’ nog wel toereiken waar het 
de volledigheid van de heroverweging71 betreft, en niet meer ten aanzien van de 
feitenvaststelling. Ook verwordt de bestuurlijke voorprocedure, die is geïntrodu-
ceerd vanuit de intentie burgers de kans te bieden om ‘onder een kopje thee nog 

68 Rapport Commissie Ilsink met bevindingen van dit onderzoek uitgevoerd door onderzoeksgroep 
RUG en UL onder leiding van L.J.A. Damen en T. Barkhuysen, p. 24-25.

69 Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 26-30.
70 Y. Schuurmans, diss. VU 2006, p. 493.
71 Damen e.a. 2006, p. 181.
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eens met het bestuur van gedachten te wisselen over wat hen gescheiden hield’72,
zo nog verder verwordt tot een woud aan formele vereisten, waaraan voldaan moet 
worden om zonder kleerscheuren de volgende instantie te halen. Ten slotte is mij 
een raadsel, wat de Commissie Ilsink zich in concreto voorstelt bij haar aanbe-
velingen met betrekking tot de bewijsregeling in subsidiezaken. De regel ‘wie 
stelt, moet bewijzen’ – waarbij ‘bewijzen’ staat voor ‘aannemelijk maken’ – lijkt 
mij zowel duidelijk als bruikbaar in subsidiezaken73. Waar het – zoals de twee 
voorbeeldzaken laten zien – mijns inziens werkelijk om gaat, is dat een bestuurs-
orgaan geen loopje neemt met het advies van een Commissie B&B respectievelijk 
de overwegingen in een rechterlijke uitspraak, zodra het bestuurorgaan dit advies 
heeft overgenomen respectievelijk aan een terugverwijzing in een rechterlijke 
uitspraak uitvoering moet geven. Om die reden is Oldenziel74 voorstander van de 
bestuurlijke lus die de rechter in staat moet stellen tot finale geschillenbeslechting 
te komen, zodat burger en bestuur met de rechterlijke uitspraak weten waaraan 
zij toe zijn en geschillen niet door formele afdoening voortslepen. Ik zie echter 
niet hoe een rechter het prioriteringsoordeel van een deskundigencommissie kan 
overdoen. Effectiever lijkt het me om: a. het bewijsrisico te verschuiven naar het 
bestuursorgaan indien deze door een hoorcommissie in bezwaar of beroep de 
bewijslast krijgt opgelegd; b. in geval een bestreden besluit door de rechter wordt 
vernietigd, het bestuursorgaan te verplichten om het nieuwe besluit inclusief de 
daarbij behorende overwegingen op een daarvoor speciaal opengestelde website 
of bijvoorbeeld overheid.nl te publiceren. Daarmee wordt in elk geval voor de 
buitenwereld transparanter hoe bestuursorganen met rechterlijke uitspraken 
omgaan.

Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb
In de onderzoeksperiode is herhaaldelijk een beroep op andere bepalingen uit 
de Awb gedaan, zij het minder frequent. Als voorbeeld kan genoemd worden een 
beroep op artikel 7:4, lid 2, van de Awb in een geval waarin de verslagen van 
het gebiedsbestuur niet waren aangeleverd ten behoeve van het beroepdossier. 
De Commissie bevestigde dat deze verslagen onder de in laatstgenoemd artikel 
bedoelde documentatie vallen75. Een ander voorbeeld is een beroep op artikel 
125bis van de Ambtenarenwet juncto artikel 2:5 van de Awb76. Het gaat hier om 
een geheimhoudingsplicht van degenen die bij de uitvoering van de taak van 

72 Van der Vlies, ‘Bezwaarprocedure. Staat en recht’, Stcrt. 2004, nr. 59.
73 Zie ook Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 68.
74 H.A. Oldenziel 2005, 3, p. 85-94.
75 Zaak 2002/011.
76 Zie onder paragraaf 9.7.4d, voorbeeld 6 met de zaken 2001/013, 014 en 015.
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een bestuursorgaan zijn betrokken met betrekking tot informatie waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter konden kennen of redelijkerwijs moesten vermoeden.

Een artikel waarop in 2006 – zij het niet expliciet – tot twee maal toe77 een beroep 
werd gedaan, is artikel 4:84 Awb. Dit artikel bepaalt dat beleid a. zorgvuldig tot 
stand moet zijn gekomen, en b. bijzondere omstandigheden een uitzondering op 
het beleid kunnen rechtvaardigen.

In de ene zaak ging het erom of voldaan was aan het gestelde onder a. Het 
betreft een bezwaar tegen de hoogte van een toegekende Rubicon-beurs. Deze 
beurs biedt jonge onderzoekers de gelegenheid om buitenland ervaring op te 
doen en draagt bij in de volgende kosten: onderzoekskosten (forfaitair bedrag 
van  230/maand), reiskosten (beperkt tot een vast aantal reistickets per jaar), en 
kosten van levensonderhoud incl. huisvesting (vastgesteld aan de hand van een 
landenlijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangele-
genheden). Bezwaarde stelde dat de kosten van levensonderhoud ten onrechte 
waren afgeleid van een ministeriële lijst voor ambtenaren op dienstreis, d.w.z. 
van een lijst die uitgaat van hotelprijzen in plaats van de huurprijzen voor tijdelijk 
verblijf. Daarmee vond bezwaarde dat het beleid op onzorgvuldige wijze tot stand 
was gekomen. Ter adstructie legde hij enige alternatieve lijsten over. Daarnaast 
vond bezwaarde dat, nu de tevoren gegeven voorbeelden van onkostenvergoeding 
wél de standplaats New York betroffen, maar niet Genève/Zwitserland, hij gezien 
de zijns inziens vergelijkbare kosten van levensonderhoud betreffende beide 
plaatsen, uit had mogen gaan van eenzelfde onkostenvergoeding als voor New 
York was gegeven. Het bezwaar werd – zonder dat de ingebrachte alternatieve 
lijsten aan een nader onderzoek waren onderworpen – ongegrond verklaard. 
De Commissie B&B overwoog daarbij allereerst dat het NWO vrijstond om met 
normbedragen te werken, onafhankelijk van de concrete situaties van de onder-
zoekers. Ook wees zij erop dat het om een bijdrage ging, zodat het verzoeker niet 
was verboden om elders aanvullende middelen te verwerven. De Commissie B&B 
meende voorts dat bezwaarde die tijdens de zitting had aangegeven zijn gezin 
(vrouw met één kind) mee te nemen naar het buitenland, als alleenstaande wél 
met de beurs zou kunnen toekomen, ook al stelde bezwaarde dat dit niet zo was. 
Ten slotte vond de Commissie met betrekking tot het bezwaar van het tekort aan 
informatie vooraf – mijns inziens terecht –, dat bezwaarde over de standplaats 
Genève zelf tijdig de juiste informatie had moeten inwinnen. Wat hiervan ook 
zij, uit het advies kan worden afgeleid dat de bezwaarde deze zaak feitelijk verloor 
omdat hij zijn (mogelijke) kostenposten noch in zijn bezwaarschrift noch ter zit-

77 Zaken 2006/045 en 046.
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ting afdoende concreet wist te maken voor de Commissie78. Mijns inziens had de 
Commissie B&B hier toch wel actiever onderzoek mogen doen teneinde tot een 
juiste vaststelling van de feiten te (kunnen) komen alvorens tot de conclusie te 
komen dat het NWO-beleid op dit punt toereikte. Daarnaast vind ik het jammer 
dat de bezwaarde geen schending van de motiveringsplicht79 stelde, nu in het 
afwijzingsbesluit geen overweging was gewijd aan de vraag of het concrete geval 
(standplaats Genève; jong gezin80) een uitzondering op het beleid rechtvaardigde. 
Ten slotte vond de Commissie B&B – zij het impliciet – dat niet alleen geen sprake 
was van ‘een bijzondere omstandigheid’ als bedoeld in artikel 4:84 Awb, maar zag 
zij evenmin aanleiding om het beroep van NWO dat geen sprake was van willekeur 
als bedoeld in artikel 3:4 Awb, te verwerpen. Hierop valt weinig aan te merken, nu 
toetsing aan artikel 3:4 Awb in de (Nederlandse) jurisprudentie beperkt blijft tot 
toetsing aan het verbod van willekeur. Echter, Polak & Den Ouden wijzen erop81,
dat een intensievere toetsing aan het evenredigheidsbeginsel zoals uitgevoerd 
door het Hof van Justitie EG een marginale toetsing geenszins in de weg behoeft 
te staan. Nu EVRM-rechten in het geding waren (recht om een gezin te stichten 
juncto recht op afdoende basisinkomsten), had het mijns inziens de Commissie 
B&B gesierd indien zij een intensievere toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 
als neergelegd in artkel 3:4, tweede lid, Awb, had uitgevoerd.

In de andere zaak werd het beleid ter voorkoming van het stapelen van sub-
sidies aan de kaak gesteld, en ging het er vooral om of het bepaalde onder b van 
toepassing was. Als voorwaarde voor indiening binnen het betrokken subsidie-
programma gold dat per professor maar één aanvraag mocht worden ingediend.82

Bezwaarde beklaagde zich erover dat zijn instituut vanwege de kleine omvang 
geen hoogleraren had met dezelfde competentie als hij bezat waardoor hij meer 
last had van die voorwaarde dan zijn collega’s afkomstig van grote instituten. 
De Commissie B&B oordeelde echter dat het beleid zorgvuldig tot stand was 
gekomen. Ook vond de Commissie geen reden om te oordelen dat de situatie 
van bezwaarde een uitzondering op het beleid rechtvaardigde. Het onderzoeks-
programma had namelijk niet de groei van specifieke onderzoeksgroepen tot 
doel, maar het ontwikkelen van onderzoeksactiviteiten die het niveau van het 
vakgebied verder zouden brengen. De twee beschreven zaken laten zien dat tegen 

78 Zie voor de bewijslastverdeling paragraaf 8.7, inleiding, onder ‘Bewijslast’.
79 Samsoms Algemene wet bestuursrecht II, artikelsgewijs commentaar. B.J. Schueler, art.3:4, Evenre-

digheid (tweede lid).
80 Met een beroep op artikel 16 (recht om gezin te stichten) juncto artikel 25 (afdoende basisinkom-

sten) EVRM.
81 Polak & Den Ouden, Preadvies 2004, p. 95-96.
82 In subparagraaf 2.7.3 is aangegeven welke gegevens uit de NWO-programmabrochures gelden als 

een algemeen verbindend voorschrift, en welke gegevens gelden als beleidsregels.
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beleid met succes in bezwaar kan worden gekomen, voor zover dit beleid een rol 
heeft gespeeld bij de primair besluitvorming.

Ten aanzien van artikel 4:5 van de Awb heeft zich de principiële vraag voorge-
daan, of dit artikel onder alle omstandigheden voorrang heeft boven een in de 
brochure opgenomen (spel)regel. Het betreft de volgende situatie. In opdracht 
van OCW moest een bepaalde subsidieronde (hierna: de ‘Big Facilities’-ronde) 
binnen 3 maanden worden uitgevoerd. Dat is naar NWO-maatstaven een uit-
zonderlijk krappe tijdspanne voor de uitvoering van een beoordelingsprocedure 
waarbij referenten moeten worden ingeschakeld. Bovendien ging het om de toe-
wijzing van bijzonder grote subsidiebedragen. Kortom: er stonden in deze sub-
sidieronde grote belangen op het spel, zowel van de aanvragers als van NWO. In 
de programmabrochure werd het aanleveren van bepaalde informatie (waarom 
niet in het kader van het NWO programma Grote Investeringen was ingediend) 
als een randvoorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag gesteld. 
Het stappenplan van de procedure liet feitelijk geen tijdsruimte voor terugkoppe-
ling naar de aanvragers in geval de aanvraag deze informatie niet zou bevatten. 
Daarom vermeldde de brochure expliciet dat indien de gevraagde informatie niet 
zou worden aangeleverd bij de indiening, de aanvraag zonder terugkoppeling 
naar de aanvragers niet verder in behandeling zou worden genomen. Toen drie 
aanvragen om die reden niet in behandeling werden genomen, beriepen de aan-
vragers van één daarvan zich op het dwingende karakter van artikel 4:5 Awb83. De 
Commissie B&B oordeelde dat bedoelde brochureregel voorrang had op artikel 
4:5 Awb, ondanks het dwingend karakter van dit artikel. Zij overwoog dienaan-
gaande dat 

‘zodra de spelregels betreffende een ronde zijn vastgelegd en bekendgemaakt, verweerder 
zich aan die spelregels dient te houden en daarop ook wordt afgerekend. Voorts heeft de 
Commissie hierbij betrokken dat niet alleen álle aanvragers binnen een ronde een groot 
belang hebben bij een correcte en in dit geval: zeer snelle – uitvoering van de opgestelde 
procedures, maar ook NWO zelf84’.

Dat de Commissie B&B het hier bij het verkeerde eind heeft, volgt mijns inziens 
alleen al uit de regel dat een rechtsregel van hogere rangorde voorrang heeft boven 
een rechtsregel van lagere rangorde. Een wettelijke bepaling staat daarbij, een-
ieder verbindende bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke 

83 Den Ouden, Jacobs & Verheij 2004, p. 45.
84 Zaak 2005/055.
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organisaties buiten beschouwing latend85, bovenin de hiërarchische rangorde van 
rechtsregels. Daarom kan de regel van artikel 4:5 Awb slechts bij een andere wet 
in formele zin – een lex posterior of een lex specialis – opzij gezet worden86. De in 
een NWO-brochure gegeven procedureregels betreffende de wijze van indiening 
van aanvragen zijn weliswaar wettelijke voorschriften in materiële zin, maar 
deze in de hiërarchisch rangorde van rechtsregels van lager orde dan wettelijke 
voorschriften in formele zin. Mijns inziens kunnen deze procedureregels uit een 
NWO-brochure als materieel-rechtelijke regels gezien worden, omdat daarmee 
(mede) uitvoering wordt gegeven aan het gestelde in artikel 2.4 van de Regeling 
subsidieverlening NWO87. De brochureregels gaan daardoor als het ware onder-
deel uitmaken van de Regeling subsidieverlening NWO88, die de rechter heeft 
gekenmerkt als algemeen verbindend89. Met betrekking tot de reikwijdte van arti-
kel 4:5 Awb is verder het samenvattend overzicht van de wetsgeschiedenis van dit 
artikel, dat Simon geeft90, verhelderend. Deze wetsgeschiedenis is als volgt. Het 
Advies van de Raad van State91 noemt overschrijding van indieningstermijnen die 
uitvoering van (het toenmalige ontwerp-)artikel 4.5 Awb met zich zou brengen, 
voor de bestuurlijke praktijk en uit een oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk. 
Het ‘Nader Rapport’ wijst er dan op dat met betrekking tot gebreken die na indie-
ning nog herstelbaar zijn, onderscheiden moet worden tussen pseudo-wettelijke 
en wettelijke voorschriften. De bevoegdheid om een aanvraag vereenvoudigd af 
te doen (lees: buiten behandeling te laten) heeft het bestuursorgaan zonder meer 
niet, indien het gaat om pseudo-wettelijke voorschriften. De Memorie van Toelich-
ting op het wetsontwerp92 voegt daar echter nog aan toe dat het bestuursorgaan 
bij niet voldoen aan enig wettelijk voorschrift (gelijk in casu) de volledigheid van 
de gegevens dient te beoordelen in relatie tot de mogelijkheid de aanvraag te 
behandelen, waarbij de informatieplicht van de aanvrager wordt begrensd door 
artikel 4.2, tweede lid, van de Awb. Volgens dit artikel is die plicht beperkt tot het 
verstrekken van gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de beslissing 
op de aanvraag. Tak93 stelt in dit verband nog dat het primair aan de wetgever is 
om de rechtscontrole in abstracto te regelen, maar dat desondanks een uitzonde-

85 Zie de artikelen 94 en 120 van de Grondwet.
86 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 38, 267 en 288, Tak, 2002, p. 515.
87 Artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO luidt: “Bij een oproep tot het doen van subsidie-

aanvragen wordt kenbaar gemaakt op welke wijze aanvragen kunnen worden ingediend, de taal waarin 
deze dienen te worden gesteld en de criteria die een rol spelen bij beoordeling en besluitvorming.”

88 Tak 2005, p. 476.
89 Rb. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
90 Simon, 1995, p. 118-119.
91 Advies RvS, PG Awb I, p. 242.
92 MvT, PG Awb I, p. 239 en 243-244.
93 Tak, 2005, p. 515.
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ring gerechtvaardigd is als aan het voorschrift zelf zodanig ernstige feiten kleven 
dat dit niet als grondslag kan dienen voor het concrete besluit. In geval van de Big 
Facilities-case waren de ontbrekende gegevens irrelevant voor het kunnen beslis-
sen op de aanvraag. Zodoende kom ik tot de conclusie, dat voor NWO de weg 
tot het opvragen van nadere informatie niet eens openstond. De enige mogelijk 
die NWO mijns inziens had, was het volgen van de gewone procedure. Afgezien 
daarvan had de Commissie mijns inziens ook moeten stellen dat NWO deze met 
de wet strijdige bepaling niet in haar brochure had mogen opnemen, en dat de 
gevolgen van het feit dat NWO dat toch had gedaan, voor haar rekening waren. 
Overigens kent ook het EG-subsidierecht voorbeelden van strikte termijnen waar-
binnen een volledige aanvraag moet zijn ingediend. Hoe dit zal doorwerken in 
het Nederlands bestuursrecht, is echter nog niet helder94.

Ook buiten de Awb zijn er wettelijke regels die kunnen conflicteren met de NWO-
procedures. Een voorbeeld hiervan laat een NWO programma zien dat de opzet 
en invulling van een databank ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
beoogde te subsidiëren. Het was erg belangrijk dat die databank er daadwerkelijk 
zou komen, omdat anders de continuïteit met de in eerdere jaren verzamelde 
gegevens verloren zou gaan. Hier kan men zich afvragen of in plaats van een sub-
sidieprocedure (waarbij de subsidieontvanger een inspanningsverplichting heeft) 
niet een aanbestedingsprocedure (waarbij de opdrachtnemer een resultaatsver-
plichting heeft) gevolgd had moeten worden. Na voorselectie – zonder dat sprake 
was van een open call – bleven er maar twee onderzoeksgroepen over die tot 
indiening van een voorstel overgingen. Het voorstel van de ene onderzoeksgroep 
was wetenschappelijk uitdagender (een belangrijk kenmerk voor een NWO-
subsidievoorstel), terwijl het voorstel van de andere onderzoeksgroep qua haal-
baarheid aantrekkelijker was (noodzakelijk voor het uitvoeren van een opdracht). 
Binnen de betrokken beoordelingscommissie koos 50% van de leden voor haal-
baarheid en 50% voor wetenschappelijke kwaliteit. De beoordelingscommissie 
ging vervolgens met beide onderzoeksgroepen in gesprek in de hoop dat (op zijn 
minst) één van beide voorstellen op beide aspecten voor een meerderheid van de 
commissie acceptabel zou worden. In de daarop volgende commissievergadering 
ontbrak één lid, zijnde een voorstander van het kwalitatief beste voorstel. Dat 
had tot gevolg dat het qua haalbaarheid (nog steeds) meest aantrekkelijke voorstel 
een nipte meerderheid binnen de commissie verkreeg. Besloten werd, alvorens 
tot honorering over te gaan (tenslotte kan het beschikbare budget maar één keer 
worden uitgegeven), eerst tot afwijzing van het andere, (nog steeds) kwalitatief 
beste voorstel over te gaan in afwachting van een eventueel bezwaar. Dit bezwaar 

94 Widdershoven e.a. 2006, p. 73 en 95-96.



216

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

kwam er ook95 en werd gegrond verklaard. De Commissie B&B oordeelde dat de 
procedure onvoldoende transparant was geworden doordat de commissie in de 
loop van de procedure met de aanvragers afzonderlijk in gesprek was gegaan. 
De padstelling werd uiteindelijk opgelost doordat beide onderzoeksgroepen ertoe 
konden worden gebracht om te gaan samenwerken. In dit verband wijs ik erop 
dat de feiten bepalen of een subsidie- dan wel een aanbestedingsprocedure96

behoord te worden gevolgd. Voorkeuren kunnen hier geen rol spelen. Aangezien 
de leidende gedachten binnen beide voorstellen de onderzoeksvragen waren, en 
niet de opdracht – die zich bovendien moeilijk in de markt laat plaatsen – om een 
databank te vullen, vind ik het terecht dat dit onderzoek via een subsidie, en niet 
via een aanbestedingstraject, werd uitgezet.

9.7.4b Strijdigheid met de NWO subsidieregeling
De artikelen 2.4, 2.6 en 2.7 van de Regeling subsidieverlening NWO vervullen 
een sleutelrol bij de inrichting van de NWO-beoordelingsprocedures. Hierboven 
is al aangegeven dat hier sprake is van algemeen verbindende voorschriften. 
Artikel 2.4 bepaalt dat de beoordelingscriteria en de wijze van indiening in de 
programmabrochure(call for proposals) moeten worden gegeven. Die aanvul-
lende procedureregels en beoordelingscriteria zijn te vinden in paragraaf 9.7.4c 
(strijdigheid met de brochure/call). Artikel 2.6 verplicht in principe tot inschake-
ling van referenten met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit van de voorstellen, 
m.a.w. tot toepassing van het peer review systeem, en tot wederhoor van aanvra-
gers naar aanleiding van het referentenoordeel (de hoorplicht). Deze hoorplicht 
komt ter sprake onder 9.7.5a (betreffende bezwaren tegen nieuwe feiten). Artikel 
2.7 bepaalt dat het bestuursorgaan zijn subsidiebesluit neemt aan de hand van 
het advies van een beoordelings(advies)commissie. De vraag welke ruimte het 
bestuursorgaan dan nog heeft om van het advies van een beoordelingscommissie 
af te wijken, zal onder 9.7.4c (strijdigheid met programmabrochure/call)97 aan de 
orde komen. Daarbij zal betrokken worden dat elke NWO-beoordelingscommissie 
zijn bevoegdheid ontleent aan een mandaat van het voor het besluit verantwoor-
delijk bestuursorgaan.

Van genoemde artikelen heeft tijdens de onderzoeksperiode vooral artikel 2.6 
herhaaldelijk stof voor discussie opgeleverd, zoals de volgende vraagpunten en 
bijbehorende zaken laten zien:

95 Zaak 2006/024.
96 W. den Ouden, J. Jacobs, N. Verhey, 2004, p. 17-18 en p. 262.
97 Zie de voorbeelden 6a, 6b, 7a, en 7b in paragraaf 9.7.4c, en de daarbij behorende conclusies.
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Vraagpunt 1: hadden in het kader van het Stipprogramma referenten moeten 
worden ingeschakeld? Is de hoorplicht geschonden?

Het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) is een meerjarig kennis- en onder-
zoeksprogramma dat praktisch toepasbare kennis ontwikkelt om het probleemop-
lossend vermogen van steden te vergroten. STIP is een gezamenlijk programma 
van het KennisCentrum Grote Steden (KCGS), NWO en een aantal ministeries. 
Het KCGS en NWO zijn de initiatiefnemers en voeren het programma uit. Het 
KCGS treedt op als penvoerder. Slechts eenmaal zijn bezwaren ingediend in het 
kader van dit programma. De bezwaarde voerde met name aan dat het feit dat de 
beoordelingsprocedure geen inschakeling van referenten kende en evenmin een 
wederhoor, in strijd was met artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO. 
De Commissie B&B dacht daar anders over, overwegende: 

‘De STIP-Stuurgroep is verantwoordelijk voor het onderhavige programma en het 
bevoegde orgaan om al dan niet tot honorering van de ingediende aanvragen te besluiten. 
De STIP-stuurgroep ontleent haar bevoegdheden aan twee mandaten tezamen: een 
mandaat van het Stichtingbestuur van het KennisCentrum Grote Steden en een mandaat 
van GB-MaGW. Dat betekent dat de Regeling subsidieverlening NWO niet zonder meer 
van toepassing is op het STIP-programma. De Commissie heeft vastgesteld dat de STIP-
stuurgroep in de STIP-brochure weliswaar bepaalde regels uit die NWO-regeling heeft 
overgenomen, maar níet de regels betreffende de inschakeling van externe deskundigen 
en het gelegenheid geven tot wederhoor aan de aanvragers. In de STIP-brochure staat 
daarentegen expliciet vermeld dat sprake is van een experimentele procedure, terwijl ook 
is aangegeven dat het programma wordt ondersteund vanuit het STIP-bureau en niet 
vanuit het bureau van MaGW/NWO. Evenmin legt de Awb een hoorplicht op, nu het 
hier een financiële beschikking betreft waartegen verzoeker in beroep kon komen. In het 
licht van deze feiten mocht naar het oordeel van de Commissie van verzoeker verwacht 
worden dat hij ten tijde van de indiening van zijn aanvraag wist waaraan hij begon, 
terwijl verder het indienen van een aanvraag voor rekening komt van de aanvrager.... 
Wat verzoeker verder aanvoert, sluit niet aan op de relevante jurisprudentie van de Raad 
van State blijkens welke subsidieverlenende bestuursorganen vrijheid van handelen wordt 
gelaten waar procedureregels ontbreken98’.

Het is allereerst een vraag of de overweging van de Commissie B&B dat de hoor-
plicht niet geldt in het kader van subsidiebesluiten waarbij geen referenten zijn 
ingeschakeld, houdbaar is. Aangezien in het kader van het STIP-programma geen 
referenten behoefden te worden ingeschakeld en ook niet waren ingeschakeld, 
bestond er geen verplichting tot wederhoor op grond van artikel 2.6 van de Rege-

98 Zie zaak 2005/042.
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ling subsidieverlening NWO (afgezien van de al dan niet toepasselijkheid van 
deze regeling). Voor de vraag, of al dan niet sprake is van een hoorplicht, dient 
derhalve te worden teruggevallen op wat de Awb hierover bepaalt. Artikel 4:7 van 
de Awb stelt dat de aanvrager gehoord dient te worden, indien: a. de afwijzing zou 
steunen op gegevens over feiten en belangen die de aanvrager betreffen, en b. die 
gegevens afwijken van gegevens die de aanvrager ter zake zelf heeft verstrekt. 
Tak99 wijst er in dit verband op dat artikel 4:7 e.v. Awb primair de effectieve behar-
tiging door het bestuur van het algemeen belang dient, met name de vergaring 
van bestuurlijk noodzakelijk geachte informatie. Hij voegt hieraan toe dat het arti-
kel niet zo ver strekt dat een aanvrager ook vooraf in de gelegenheid moet worden 
gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen als het bestuursorgaan afgaat op de 
door hem verstrekte gegevens, doch daar een andere conclusie aan verbindt. Nu 
niet gebleken is van nieuwe feiten die door de beoordelingscommissie zijn inge-
bracht, doet mijns inziens deze laatste situatie zich hier voor. Het oordeel van de 
beoordelingscommissie kan – zonder inbreng van nieuwe feiten100 – niet gezien 
worden als ‘gegevens die afwijken van de gegevens die de aanvrager ter zake heeft 
verstrekt’, maar vormt feitelijk de voorlopige conclusie die het bestuursorgaan 
aan de door de aanvrager verstrekte gegevens verbindt. Dat tot die voorlopige 
conclusie gekomen is niet alleen op basis van de door de aanvrager verstrekte 
informatie, maar mede op basis van de informatie van de met deze aanvrager 
concurrerende aanvragers, doet daaraan niet af. Dat betekent dat de Commis-
sie B&B terecht geoordeeld heeft dat in de STIP-zaak respectievelijk waar enkel 
een beoordelingscommissie is ingeschakeld die bovendien geen nieuwe feiten 
inbrengt, de hoorplicht van artikel 4:7 niet geldt. Daarmee kan artikel 4:12101, dat 
een uitzondering op de hoorplicht regelt voor financiële beschikkingen, buiten 
beschouwing blijven.

Een ander interessant aspect aan de STIP-beroepszaak betreft de wijze waarop 
de bestuurlijke voorprocedure haar beslag kreeg. Het KennisCentrum Grote 
Steden (KCGS) was toen de hier beschreven zaak speelde weliswaar nog geen 
rechtspersoon (stichtingsvorm), maar wel een bestuursorgaan in de zin van arti-
kel 1:1, eerste lid, onder b, van de Awb. De brief met de bezwaren tegen het geza-
menlijk door het Gebiedsbestuur MaGW en de directeur van het KGS genomen 
afwijzingsbesluit moet voor zover van MaGW afkomstig gezien worden als een 
beroepschrift, en voor zover van het KCGS afkomstig als een bezwaarschrift. Er 
was geen mandaat door het KCGS verleend voor afhandeling van het bezwaar-
schrift, en ook niet gevraagd door de Commissie B&B, al had dit mijns inziens 

99 Tak 2005, p. 198 en 542-543.
100 Zie voor het inbrengen van nieuwe feiten onder 9.7.5a.
101 Zie voor bespreking van artikel 4:12 Awb onder 3.5.1.
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wel gemoeten. Tijdens de zitting was een vertegenwoordiger van het KCGS 
aanwezig. De (beroeps)zaak werd afgehandeld door het Algemeen Bestuur, niet 
tevens namens het KCGS in bezwaar. Het KCGS kreeg overigens wel een kopie 
van het besluit op beroep. Alle betrokken partijen lieten het hierbij.

Vraagpunt 2: Is de hoorplicht van artikel 2.6 toepasselijk op het programma voor 
de Publicatiebijdragen?

Hier liggen de zaken ten aanzien van de hoorplicht geheel anders. In zijn noot 
onder de uitspraak van de ABRvS van 7 februari 2007, AB 2008, 86 stelt Verhey 
vast dat het oordeel van de rechtbank dat de hoorplicht is geschonden, in ieder 
geval, gezien artikel 4:12 van de Awb (toegestane uitzondering op de hoorplicht), 
niet kan berusten op schending van artikel 4:7 van de Awb. Hij komt dan tot de 
conclusie dat artikel 3:2 van de Awb (zorgvuldigheidsplicht bestuursorgaan bij 
diens besluitvorming) blijkbaar een aanvullende rol heeft gespeeld. Echter, in 
werkelijkheid oordeelde de Rechtbank dat sprake was van schending van artikel 
2.6 van de Regeling subsidieverlening NWO, zoals ook te lezen staat in overwe-
ging 2.4 van de uitspraak van de Afdeling. In onderhavige zaak deed zich een 
probleem voor dat de Rechtbank zich waarschijnlijk niet gerealiseerd heeft. Ener-
zijds sluit artikel 1.1, aanhef en onder a, van de Regeling subsidieverlening NWO 
het programma voor de publikatiebijdragen namelijk uit van toepassing van deze 
regeling. Complicatie daarbij is anderzijds dat deze regeling a. op grond van 
artikel 1.2 desondanks zoveel mogelijk analoog toepassing dient te vinden, maar 
b. tevens de mogelijkheid biedt een afwijkende procedure te volgen ten aanzien 
van advisering, beoordeling en besluitvorming krachten artikel 2.10, mits sprake 
is van een subsidieaanvraag van geringe omvang (gelijk een aanvraag voor een 
publicatiebijdrage). Overigens staat niet zonder meer vast, dat artikel 4:12 van 
toepassing is, zoals Verhey meent. Zoals ik in subparagraaf 3.5.1 heb betoogd, is 
op het moment van afwijzing van een aanvraag doorgaans nog niet vast te stellen, 
of deze afwijzing onherstelbare nadelige gevolgen met zich zal brengen. Dat valt 
vaak pas vast te stellen op het moment dat de definitieve beslissing valt, er vanuit 
gaande dat deze beslissing een toekenning inhoudt. Overigens heb ik ook in sub-
paragraaf 3.5.1 betoogd dat het horen in het kader van een bezwaarprocedure een 
eventuele schending van de hoorplicht in eerste instantie kan compenseren. Het 
standpunt van de Rechtbank is – daarin geef ik Verhey gelijk – dan ook moeilijk 
te volgen respectievelijk onvoldoende onderbouwd. Daarbij is het van belang te 
weten dat de procedureregels betreffende het programma Publicatiebijdragen 
bepalen dat a. dit programma een doorlopend indieningsprogramma is (zodat de 
aanvraag van bezwaarde los van andere aanvragen beoordeeld is), en b. de Com-
missie Publicatiebijdragen aan de hand van de ingebrachte deskundigenadviezen 
beslist over de subsidieaanvraag. Deze adviezen waren zonder meer negatief. De 
belangrijkste kritiek van de ingeschakelde deskundigen kwam erop neer dat vol-
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gens hen geen sprake was van een wetenschappelijk werk. In het kader van zijn 
bezwaarprocedure kreeg de betrokken bezwaarde alle gelegenheid om zijn stand-
punt kenbaar te maken. Daarmee mag worden aangenomen dat schending van 
de hoorplicht in het kader van de bezwaarprocedure was hersteld. De bezwaarde 
kon niet accepteren dat de Commissie B&B niet inhoudelijk op zijn argumenten 
inging, met andere woorden zijn woord niet afwoog tegen het deskundigenad-
vies. Hierover ging dan ook zijn beroep bij de Rechtbank. Mocht de Rechtbank 
geoordeeld hebben dat de Regeling subsidieverlening NWO krachtens artikel 1.2 
analoog van toepassing was op de zaak, dan had het in de rede gelegen, nu het om 
een klein programma gaat (de toegekende subsidies bedragen minder dan 50k 
euro), niet artikel 2.6, maar artikel 2.10102 (dat een uitzondering geeft op artikel 
2.6) toe te passen. Hierin wordt niet gerept over een hoorplicht. Ik ga er vanuit 
dat de Rechtbank hier toch een misslag heeft gemaakt door NWO ten onrechte te 
betichten van schending van haar eigen regeling. Daarnaast vind ik het vreemd 
dat de rechter geen overweging heeft gewijd aan het feit dat de betrokkene in 
bezwaar alle gelegenheid had gekregen zijn standpunten nader toe te lichten, 
terwijl nergens uit blijkt dat de uitkomst van het besluit anders geweest zou zijn, 
indien betrokkene wel gehoord was in eerste instantie. Voor wat betreft de afloop 
van deze zaak kan nog vermeld worden dat bezwaarde vervolgens hoger beroep 
heeft ingesteld bij de Raad van State tegen het in stand laten van de rechtsgevol-
gen van het primaire besluit. Bij uitspraak van 7 februari 2007103 werd dat beroep 
ongegrond verklaard. 

In diezelfde noot vraagt Verhey zich af waarom toch de namen van de referen-
ten niet werden vrijgegeven. Om het in zijn eigen woorden te zeggen: het komt 
hem ‘geraden voor, om te oordelen dat een bestuurorgaan niet mag blindvaren 
op wetenschappers die niet eens voor hun oordeel durven uitkomen’. Dit is dui-
delijke taal, maar elk concreet geval waarin informatie wordt achtergehouden, 
kent zijn eigen verhaal. Daarbij gaat het niet altijd om het gedachtengoed van 
wetenschappers.

Vraagpunt 3: dient de beoordelingscommissie – op basis van het referentenoor-
deel – steeds een expliciet inhoudelijk oordeel te geven over de ingediende voor-
stellen of kan het eindoordeel ook volstaan met (enkel) een puntenscore?

In de subsidieronde waar het beroepschrift betrekking op heeft, hadden de 
leden van de beoordelingscommissie voorafgaand aan de oordeelvormende com-

102 Art. 2.10 van de Regeling subsidieverlening NWO luidt: ‘Bij subsidieaanvragen van geringe omvang 
– ter beoordeling van het betrokken bestuursorgaan – kan een afwijkende procedure worden 
gevolgd ten aanzien van advisering, beoordeling en besluitvorming.’

103 ABRvS 7 februari 2007, nr. 200604576.
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missievergadering onafhankelijk van elkaar de voorstellen gelezen en van een 
score voorzien. De aldus verkregen scores leverden een voorlopige prioriterings-
lijst op. Tijdens de oordeelvormende commissievergadering werden de kansloze 
voorstellen niet meer besproken. Zodoende werden deze voorstellen afgewezen 
op basis van (enkel) de puntenscore die het voorstel had verkregen op de voor-
lopige prioriteringslijst. Hiertegen kwam een afgewezen aanvrager in beroep. De 
Commissie B&B stelde zich op het standpunt dat – onder bepaalde omstandig-
heden – volstaan kan worden met een puntenscore. De Commissie wil dan wel 
weten wat de reden daarvan is. De overwegingen van de Commissie B&B terzake 
luiden:

‘Tijdens de zitting heeft verweerder aangevoerd dat de beoordelingscommissie … enkel de 
twintig voorlopig hoogst geprioriteerde voorstellen, waaronder niet verzoekers voorstel, in 
haar vergadering onderling nader heeft besproken en afgewogen op kwaliteit. Verzoekers 
voorstel is op een niet-honorabele plaats terecht gekomen op de voorlopige prioriteringslijst. 
Dit kan worden verklaard aan de hand van de scores die verzoekers voorstel aan de 
hand van de referentenrapporten betreffende zijn voorstel en zijn weerwoord op die 
rapporten van de commissieleden ontving in relatie tot de referentenoordelen en -scores 
die de overige ingediende voorstellen ontvingen. De Commissie begrijpt dat verzoeker 
er moeite mee heeft dat de programmacommissie ten aanzien van zijn voorstel enkel 
een puntenscore als resultaat van een schriftelijke primaire beoordeling kan overleggen 
in plaats van een rapport met een afweging in woorden waarin met name aandacht 
is besteed aan zijn weerwoord in relatie tot de referentenrapporten. De Commissie 
meent echter dat de programmacommissie, op grond van efficiency overwegingen en 
gezien het aantal te beoordelen aanvragen (59) in relatie tot het aantal te honoreren 
plaatsen (7 á 10), in redelijkheid kon besluiten dat een aantal aanvragen niet in 
aanmerking kwam voor mondelinge discussie binnen deze commissie. Het betreft hier 
die aanvragen – waaronder verzoekers aanvraag – die een dusdanige lage plaats op de 
voorlopige prioriteringslijst verkregen dat honorering praktisch uitgesloten was. Hierbij 
heeft de Commissie in aanmerking genomen dat verzoeker inmiddels wél beschikt over 
het (vertrouwelijke) overzicht van bedoelde puntenscores. Dat neemt niet weg dat, met 
het oog op de aanvaardbaarheid van een negatieve uitslag voor een aanvrager, van de 
zijde van NWO meer aandacht besteed dient te worden aan álle elementen die relevant 
zijn om die afwijzing in het concrete geval acceptabel te maken voor de betrokkene. 
Hieronder valt ook – gelijk in casu – het verzachten van te harde referentenoordelen 
en het duidelijk aangeven waarom geen nadere afweging ten aanzien van verzoekers 
aanvraag beschikbaar is104’.

104 Zaak 2002/020.
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Vermeldenswaard is dat deze uitspraak van de Commissie tot in hoogste instan-
tie105 in stand is gebleven (hierna: het ‘Puntenscore-arrest’).

Vraagpunt 4: Laat de formulering ‘ranking based on the referee reports’ in de (in 
het Engels opgestelde) call for proposals ruimte voor een eigen oordeel van de 
beoordelingscommissie bij de prioritering van de te beoordelen voorstellen?

Het uitgangspunt van bezwaarde hierbij is dat bij tegenstrijdigheid van de 
‘call’ met de (in het Nederlands gestelde) regel van artikel 2.6, de ‘call’ prevaleert. 
De juistheid van dit uitgangspunt in het midden latend, beantwoordt de Com-
missie deze vraag positief; een beoordelingscommissie mag gebruik maken van 
een ruimere, meer genuanceerde beoordelingsschaal dan de referenten hanteren, 
omdat deze commissie nu eenmaal een eigen oordeel toekomt. De Commissie-
overwegingen in deze zaak106 luiden: 

‘Het is algemeen bekend binnen de wetenschappelijke wereld dat elke NWO-
beoordelingscommissie – zoals de naam reeds aangeeft – de ingediende voorstellen 
vergelijkenderwijs beoordeelt (prioriteert) door de absolute oordelen van de deskundige 
adviseurs dusdanig te interpreteren, ook op onderdelen, en – waar nodig – bij te stellen, 
dat een afweging tussen de verschillende voorstellen mogelijk wordt. Een mechanische 
en cijfermatige prioritering die enkel voortvloeit uit het gemiddelde eindcijfer van de 
deskundigenrapporten heeft nooit in de bedoeling gelegen. Daar heeft men immers 
geen beoordelingscommissie voor nodig. Bovendien zou men dan met de reactie van 
de aanvrager op het referentenoordeel in de problemen komen, omdat aan deze reactie 
normaliter geen cijfer wordt toegekend. In dit verband wijst de Commissie erop dat 
bovendien vaak, niet alleen binnen de afzonderlijke NWO-programma’s maar ook ten 
aanzien van eenzelfde aanvraag – gelijk in casu –, zowel Europese als Amerikaanse 
deskundigen ingeschakeld worden. Een vertaalslag van die rapporten door middel van 
een eigen interpretatie door de beoordelingscommissie is dan onvermijdelijk. In het licht 
hiervan stelt de Commissie zich op het standpunt dat in de call impliciet mocht worden 
uitgegaan van een procedure waarin de beoordelingscommissie ruimte werd gelaten 
voor een eigen oordeel. Dit geldt temeer waar de woorden “ranking on base of”, zoals 
deze woorden plegen voor te komen in Engelse vertalingen uit het Nederlands, niet 
expliciet blijk geven van een beperking van de gebruikelijke beoordelingsruimte van de 
beoordelingscommissie. Het gebruik door de beoordelingscommissie van een ruimere/
meer genuanceerde beoordelingsschaal dan door de referenten gehanteerd past in de 
visie dat de beoordelingscommissie een eigen oordeel toekomt in het kader van de 
prioritering van de voorstellen. Immers, waar de vertaalslag door de Commissie van de 

105 ABRvS 19.05.2004, reg.nr.200305743/1.
106 Zaak 2002/024.
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referentenoordelen en het weerwoord daarop leidt tot een aantal op het eerste gezicht 
gelijkwaardig te achten voorstellen, zal de Commissie moeten nagaan of deze voorstellen 
nader gerangschikt kunnen worden door een verdergaande weging, aan te brengen in het 
licht van het woordelijke oordeel van de deskundigen op onderdelen’.

9.7.4c Strijdigheid met de programmabrochure/call
In de ‘Big Facilities’-case107 overwoog de Commissie B&B dat ‘NWO zich aan de 
spelregels dient te houden en daarop ook wordt afgerekend’. Op zichzelf genomen 
is het standpunt van de Commissie juist dat NWO zich aan de tevoren gege-
ven spelregens108 dient te houden. Dat standpunt is dan ook terug te vinden in 
de negen hieronder gegeven voorbeeldzaken. Toch begint de Commissie B&B 
haar beschouwing in de drie (enige) gegrond verklaarde zaken uit 2001109 met 
de overweging ‘dat zich terzake van de beoordeling van subsidieaanvragen omstan-
digheden kunnen voordoen die afwijking op onderdelen van de desbetreffende NWO-
procedureregels rechtvaardigen en dat zij het wijzigen van bedoelde regels tijdens een 
reeds lopende beoordelingsprocedure niet onder alle omstandigheden onverantwoord 
acht110“. Hoewel het theoretisch niet ondenkbaar is dat bijzondere omstandighe-
den afwijking van de in de brochure gegeven regels te verdedigen valt, zijn uit de 
bezwaar-/beroepspraktijk geen voorbeelden beschikbaar waarin de Commissie 
B&B daadwerkelijk een afwijking van de tevoren kenbaar gemaakte regels toelaat-
baar heeft geacht, ook niet in een geval waarin dat mij niet onredelijk leek111. Wat 
hier ook van zij, een beslissing van een beoordelingscommissie om in een spe-
cifieke omstandigheid van de brochureregels af te wijken, zal in elk geval geno-
men moeten worden vóórafgaand aan de beoordeling van de voorstellen waarop 
die afwijking betrekking heeft. Daarnaast zal de afwijking verantwoord moeten 
worden in de commissienotulen, alsook – volgens de Commissie B&B – daarin 
duidelijkheid gegeven moeten worden over het aan de beoordelingscommissie 
gegeven mandaat tot wijziging van de procedure. Dit laatste vereiste gaat mij te 
ver. Het mandaat om de beoordelingsprocedure uit te voeren met als resultaat 
een advies over de prioritering van de voorstellen impliceert mijns inziens – waar 
toepasselijk en afdoende onderbouwd – het kunnen beslissen over een afwijking 
van de tevoren opgestelde procedure.

Wanneer een bezwaarde zich beroept op de programmabrochure, is vaak de toe-
passing van artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO in het geding. 

107 Zie paragraaf 9.7.4a, zaak 2005/055.
108 Zie onder 2.7.3, 3e alinea, voor de juridische kwalificatie van deze regels.
109 Zie Tabel 9.5, onder 4.
110 Zaken 2001/012, 013 en 014; zie voor de overige overwegingen onder 9.7.4d, voorbeeld 6.
111 Zie onder 9.7.8, zaak 2005/036.
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Het gaat dan om de vraag of de beoordelingscommissie zich heeft gehouden aan 
de in de brochure vermelde beoordelingscriteria (zie onderstaande voorbeelden 1 
en 2) dan wel deze criteria juist heeft gebruikt (zie voorbeeld 3).

Echter, ook buiten deze criteria om, dienen de NWO-beoordelaars zich te 
houden aan wat NWO in haar brochures heeft meegedeeld (zie de voorbeelden 4 
en 5). De voorbeelden 6a en 6b laten zien dat wat geldt voor de beoordelingscri-
teria, ook geldt voor beleidscriteria. Tenslotte worden onder 7 twee voorbeelden 
gegeven waarin een bestuursorgaan volgens de Commissie B&B bevoegd is om 
in te grijpen in de door de beoordelingscommissie geadviseerde prioriterings-
volgorde. In het eerste geval (7a) stelt een bezwaarde feitelijk – en al wordt zijn 
bezwaar niet gehonoreerd, mijns inziens terecht – dat het betrokken gebiedsbe-
stuur de criteria om tot een afwijkende prioriteitsvolgorde te komen, niet duidelijk 
en gepreciseerd genoeg in de brochure heeft geformuleerd. In het tweede geval 
(7b) acht de Commissie B&B het gebiedsbestuur bevoegd om een aantal door de 
beoordelingscommissie ex aequo geprioriteerde voorstellen nader te prioriteren 
op grond van een te voren niet bekendgemaakt, aanvullend beleidscriterium.

Voorbeeld 1: Gebruik van een oneigenlijk beoordelingscriterium, leidend tot een 
onacceptabele motivering (tevens ambtshalve constatering dat artikel 2.6 van de 
Regeling subsidieverlening NWO is geschonden):

In deze zaak gaat het om een Agiko Stipendium112. ZonMW wil via deze sub-
sidievorm investeren in bruggenbouwers tussen het wetenschappelijk medisch 
onderzoek en de praktijk. De maximale subsidiebijdrage is relatief laag (¤ 
63.530), en vormt vermoedelijk de reden waarom in het kader van een Agiko-
beoordelingsprocedure geen referenten worden ingeschakeld. Het principe van 
hoor en wederhoor vindt geen toepassing. Een afgewezen Agiko-kandidaat gaat 
in bezwaar van de volgende afwijzingsgronden: a. het CV is onvoldoende zwaar in 
vergelijking tot het (hem niet verstrekte) CV van een aantal andere kandidaten, en 
b. het betreft belangrijk onderzoek voor een kleine populatie patiënten. Daarmee 
kent de beoordelingscommissie het onderzoek een beperkte klinische relevantie 
toe, en betwijfelde of het voorstel voldoende behelsde voor een promotieonder-
zoek. In bezwaar voert bezwaarde aan dat a. het oordeel betreffende het CV voor 
hem onbegrijpelijk is, en b. zijn vakgebied gezien de wijze waarop het criterium 
‘relevantie’ is toegepast, geen enkele kans maakt op honorering. Hij voert hierbij 
aan dat hij er vanuit mag gaan dat de zwaarte van een CV in het perspectief van 
het vakgebied bekeken wordt. Volgens hem is – gezien de cum laude studieresul-
taten op alle niveaus en nationale erkenning – binnen zijn vakgebied geen hogere 
prestatie mogelijk. Ook stelt hij dat de klinische relevantie van het onderzoek 

112 Zaak 2005/059.
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uitermate hoog is, zowel voor de betrokken patiënten alsook ter verbetering van 
de binnen het vakgebied toegepaste techniek. Tevens stelt hij dat het onderzoek, 
mede gezien de samenwerking met twee andere onderzoeksgroepen, voldoende 
omvangrijk is voor een promotieonderzoek. Tijdens de zitting geeft bezwaarde 
aan dat buitenlandervaring in dit geval niet relevant is, omdat men vanuit het 
buitenland naar de Nederlandse kliniek komt.

De overwegingen van de Commissie B&B in deze zaak ad bezwaarpunt a 
luiden:

‘De brochuretekst stelt dat het programma beoogt te investeren in ‘de toekomst van het 
klinisch wetenschappelijk onderzoek’, en daarmee dus niet direct in de gezondheidszorg. 
Hiervan lijkt in casu toch sprake door de mate van patiëntenbereik via het 
subcriterium ‘klinische relevantie’ mee te wegen in het kader van het wetenschappelijke 
kwaliteitesoordeel … Afgezien daarvan is het voor de Commissie twijfelachtig of de 
bruikbaarheid van een voorgenomen onderzoek genoegzaam inschatbaar is aan de 
hand van de omvang van de betrokken onderzoekspopulatie en is de Commissie voorts 
van mening dat de omvang van een onderzoekspopulatie op zich zelf genomen geen 
enkele garantie biedt voor de kwaliteit van het voorgestelde onderzoek. Zij vraagt zich 
derhalve af of hier bovendien niet sprake is van een oneigenlijk selectiecriterium.’ De
overwegingen van de Commissie ten aanzien van bezwaarpunt b luiden: ‘De enkele 
afwijzingsgrond ‘het CV was … onvoldoende zwaar in vergelijking met die van andere 
kandidaten’, kan resp. behoeft een afgewezen kandidaat naar objectieve maatstaven 
niet te begrijpen. … Op de vraag welke maatstaven dan zijn aangelegd bij de afweging, 
kwam slechts naar voren dat de beoordelingscommissie een voorkeur had voor CV’s 
waarop naast wetenschappelijke activiteiten van afdoende niveau ook nevenfuncties, 
met name bestuursfuncties, staan vermeld. De Commissie betwijfelt of de CV-selectie 
zoals deze heeft plaatsgevonden, voldoet aan de zorgvuldigheidseis, wanneer het al dan 
niet uitoefenen van een bestuursfunctie in het kader van nevenactiviteiten de doorslag 
kan geven in het kader van een selectie ten behoeve van een optimale investering in ‘de 
toekomst van het onderzoek’. Volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

In het nieuwe besluit gaat het ZonMW-bestuur uitgebreider in op de CV’s van 
de overige aanvragers (dubbele studies, meer onderzoekservaring, buitenlander-
varing, meer nevenaktiviteiten) en wordt, naast het feit dat andere voorstellen 
uitdagender zijn, opnieuw de eerder gerezen twijfel over de relevantie opge-
worpen, zij het nu via de ‘enigszins twijfelachtige haalbaarheid’. Het blijft voor 
ZonMW namelijk de vraag of wel voldoende patiënten gedurende de looptijd van 
het onderzoek kunnen worden geïncludeerd, waardoor de verwachtingen van de 
potentiële impact en daarmee de klinische relevantie minder hoog gespannen 
zijn. Tenslotte wordt in het nieuwe besluit aangegeven dat uit eerdere Agiko-
toekenningen op het betrokken vakgebied alsook op het gebied van andere qua 
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omvang vergelijkbare vakgebieden blijkt, dat ook deze relatief kleine vakgebieden 
kans maken op honorering. Er wordt niet alsnog subsidie toegekend.

Mijns inziens wordt, doordat de beoordelingscommissie geen rekening 
behoefde te houden met een referentenoordeel, de schijn gewekt dat niet ter zake 
doende argumenten van de leden van de beoordelingscommissie een belangrijke 
rol hebben gespeeld bij de beoordeling. Tijdens de discussies in de oordeels-
vormende vergadering kunnen de leden van de beoordelingscommissie elkaar 
namelijk overtuigen van hun standpunt, maar hebben als gezamenlijk doel tot 
consensus te komen. Het bereiken van de gewenste consensus verloopt via een 
groepsproces113. Een in veel handboeken uit de psychologie beschreven voorbeeld 
hoe het daarbij mis kan gaan, is de besluitvorming binnen de Amerikaanse over-
heid onder leiding van President Kennedy die uitmondde in de invasie bij de Bay 
of Pigs te Cuba in 1961114. Als symptomen van ‘groupthinking’ worden genoemd: 
de illusie van onkwetsbaarheid, druk op ‘dissenters’, zelfcensuur van ‘dissent’, 
collectieve rationalisatie, en het optreden van de groepsleden als ‘mindguards’ 
(hierbij gaat het om groepsleden die actief proberen te verhinderen dat de groep 
informatie in acht neemt die twijfels zouden doen rijzen over de effectiviteit en/of 
moraliteit van het te nemen besluit). Dat maakt de oordeelsvorming binnen een 
groep kwetsbaar. Mijns inziens is het daarom noch verstandig noch fair om de uit-
komst van welke subsidieprocedure dan ook afhankelijk te maken van het enkele 
oordeel van één gremium. Tenslotte heeft ZonMW na overname van het advies 
van de Commissie B&B (dat naast een motiveringsgebrek spreekt van schending 
van de brochureregels op het punt van de relevantie) en ondanks de expliciete 
mededeling van de aanvrager dat voldoende patiënten kunnen worden geïnclu-
deerd, opnieuw – zonder aanvullende argumentatie – de twijfels over de omvang 
van de patiëntenpopulatie als afwijzingsgrond aangevoerd.

Voorbeeld 2: Geen gebruik van een oneigenlijk beoordelingscriterium:
Het betreft een VICI-zaak115 waarin vijf excellente referentenrapporten beschik-

baar zijn. Van de kandidaat wordt een interview afgenomen. De NWO-beoordelaars 
komen tot het eindoordeel ‘very good’. Twee van de zes voorstellen worden geho-
noreerd. Het voorstel van bezwaarde eindigde op een derde plaats. De bezwaren 
van de afgewezen kandidaat in kwestie luiden met name (a) dat de omgang met de 
referentenrapporten en de wijze waarop het interview is afgenomen onacceptabel 
zijn, (b) dat sprake is van benadeling ten opzichte van kandidaten van wie de voor-
stellen deskundigheid ontmoetten binnen de beoordelingscommissie, en (c) dat 
een oneigenlijk beoordelingscriterium (interdisciplinariteit) is gebruikt. Ten aan-

113 Janis, 1982, p. 132-197.
114 Zie ook Brehm 1996, p. 428-430, en Atkinson 2000, p. 669-671.
115 Zaak 2004/012.



227

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

zien van dit derde bezwaarpunt overweegt de Commissie B&B dat ‘tussen partijen 
als onbestreden vaststaat dat verzoekers voorstel zich beweegt op het gebied van religie, 
theologie, filosofie en maatschappij en derhalve een interdisciplinair karakter heeft. Naar 
het oordeel van de Commissie kan de samenhang tussen deelonderzoeken van een voor-
stel redelijkerwijs aan de orde worden gesteld bij de beoordeling van de wetenschappelijke 
kwaliteit van het voorstel, welk beoordelingscriterium niet alleen binnen het programma 
is voorgeschreven, maar bovendien, in het licht van de wettelijke taak van NWO, voorop 
staat bij de beoordeling van elk bij NWO ingediend voorstel. Dat verzoekers begrip van 
interdisciplinariteit niet geheel samen valt met dat van de beoordelingscommissie doet 
hieraan niet af. Verzoekers voorstel is dienovereenkomstig behandeld, zodat dit bezwaar 
faalt’. Ook de overige bezwaren van deze VICI-kandidaat worden ongegrond ver-
klaard.116

Voorbeeld 3: Onjuist gebruik van een beoordelingscriterium:
De relevante overwegingen van de Commissie B&b luiden: ‘Als hoofdbezwaar 

is aangevoerd dat de afwijzing van het voorstel feitelijk is gebaseerd op een gebrek aan 
relevantie, terwijl in de 1e fase van de procedure de relevantie geen breekpunt leek. 
Tijdens de zitting is van de zijde van verweerder aangevoerd dat de beoordeling van de 
relevantie in twee fasen plaatsvindt. In fase 1 wordt slechts de relevantie op hoofdlijnen 
getoetst. Dat betekent dat pas bij verdere verdieping in het voorstel in fase 2 de effecti-
viteit van het voorstel in het licht van de specifieke interventie/het implementatieplan 
wordt beoordeeld. In fase 2 werden het bereik en de effectiviteit van het plan, zeker 
op langere termijn, betwijfeld. De Commissie heeft, met name aan de hand van het 
in de programmabrochure onder 4.2 (betreffende de “Werkwijze”) gegeven schema, 
vastgesteld dat een dergelijke gefaseerde beoordeling van de relevantie van ingediende 
projecten niet in de procedurebeschrijving is opgenomen, terwijl de Commissie evenmin 
aanwijzingen heeft gevonden dat deze gefaseerde beoordeling op andere wijze aan de 
indieners bekend is gemaakt. Bovendien kon verzoekster uit de berichtgeving van de 
zijde van verweerder en de haar gestelde vragen gedurende de 1e fase van de procedure 
tot de conclusie zijn gekomen dat haar voorstel afdoende relevant was voor honore-
ring117’. Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

Voorbeeld 4: Onjuiste toepassing van een randvoorwaarde voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag; echter, bezwaarde is hierdoor niet benadeeld:

In de als voorbeeld aangevoerde zaak is bezwaar gemaakt tegen het feit dat het 
voorstel (materieel) niet-ontvankelijk werd verklaard als uitkomst van een voorse-
lectie. De Commissie B&B overweegt dan: 

116 Zie voor bezwaarpunt a onder 9.7.9 (gang van zaken interview incorrect), en voor bezwaarpunt b 
onder 9.7.3 (samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend).

117 Zaak 2002/065.
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‘De Commissie heeft… vastgesteld dat het besluit om verzoekers voorstel niet verder in 
behandeling te nemen respectievelijk af te wijzen door het besluitvormend bestuursorgaan 
is genomen. Echter besluiten omtrent de ontvankelijkheid van de in het kader van 
onderhavig programma ingediende aanvragen … dienen volgens de brochure… genomen te 
worden door de beoordelingscommissie. … Deze was unaniem van mening dat verzoekers 
aanvraag … niet uitdagend was voor de bio-informatica. Verzoeker is, alvorens een besluit 
werd genomen, in de gelegenheid gesteld op de mening van de beoordelingscommissie te 
reageren. Verzoekers reactie heeft de beoordelingscommissie niet tot andere gedachten 
kunnen brengen. Dat betekent dat verzoekers voorstel, indien de procedure juist zou zijn 
uitgevoerd, naar de mening van de Commissie evenmin ontvankelijk zou zijn verklaard 
respectievelijk naar referenten gestuurd118’.

Voorbeeld 5: Misleidende mededeling in de brochure waardoor bezwaarde is 
benadeeld:

De situatie is als volgt. De Vernieuwingsimpulsbrochure, Subsidieronde 2005 
vermeldt – los van de gegeven beoordelingscriteria – dat VIDI-kandidaten een 
eigen onderzoekslijn kúnnen ontwikkelen. Deze beleidsmatige mededeling riep 
bij een potentiële VIDI-kandidaat de vraag op of een VIDI-aanvraag met slechts 
één uitvoerende onderzoeker ontvankelijk was. Bij navraag bij het betrokken 
NWO-bureau voorafgaand aan indiening luidde het antwoord positief, al werd 
niet uitgesloten dat de aanvraag hierdoor in het nadeel zou kunnen zijn bij de pri-
oritering. De referenten bleken weinig moeite te hebben met het feit dat het een 
biografisch onderzoek betrof dat door één persoon zou worden uitgevoerd. Pas 
aan het eind van het interview werd de kandidaat verrast met een voorstel van de 
zijde van de interview-commissie voor een aio-inbedding. Dit punt stond niet op 
de tevoren opgestelde interview-agenda, terwijl de kandidaat erop gewezen was 
dat enkel het ingediende voorstel ter bespreking voorlag. De kandidaat reageerde 
hier dus niet op. De beoordelingscommissie gaf het voorstel vanwege een veron-
dersteld te laag ambitieniveau vervolgens een elfde plaats op de prioriteringslijst 
(op 8 te honoreren voorstellen), waarna het gebiedsbestuur het voorstel op grond 
van beleidsmatige overwegingen naar een zestiende plaats verschoof. Het te lage 
ambitieniveau van de kandidaat vormde de enige afwijzingsgrond. De Commis-
sie stelt in haar overwegingen dienaangaande:

‘dat verzoeker zich volgens de Commissie afdoende heeft geïnformeerd door het lezen van 
de brochure én het opvragen van nadere informatie bij het bureau. Gezien de formulering 
van de brochure én de marginale aandacht die het ambitieniveau tijdens de procedure 
verkreeg, kan hem bovendien niet verweten worden dat hij zich aan het eind van het 
interview overvallen voelde door de wijze waarop dit punt ter sprake werd gebracht. In de 

118 Zaak 2003/011.
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visie van de Commissie is verzoeker niet verwijtbaar verzeild geraakt in een misleidende 
constructie doordat bedoelde formulering uit de brochure de werkwijze van de NWO-
beoordelaars niet dekte. Ook heeft het de Commissie enigszins bevreemd dat in het kader 
van een binnen het VIDI-programma ontvankelijk bevonden biografisch onderzoek dat 
nu eenmaal een eigen genre betreft zonder teamwork, wordt voorgesteld om toch maar 
een aio-constructie te bedenken teneinde voor honorering in aanmerking te kunnen 
komen. De Commissie is van mening dat zo geen sprake is van een eerlijke concurrentie 
tussen een biograaf/biografisch voorstel en de overige kandidaten en hun voorstellen. 
Hierbij heeft de Commissie betrokken dat verzoeker tweemaal is afgerekend op hetzelfde 
vermeende tekort119’.

De Commissie B&B had al eerder uitgemaakt dat tweemaal afrekenen op het-
zelfde tekort niet is toegestaan. Het voorstel verkreeg na herprioritering alsnog 
subsidie. Vanaf 2006 is de tekst op het punt van de door een VIDI te ontwikkelen 
onderzoekslijn minder vrijblijvend geformuleerd.

Voorbeelden 6a en 6b: In de overwegingen van beide voorbeelden stelt de Com-
missie B&B zich op het standpunt dat beleidsmatige overwegingen van het 
betrokken bestuursorgaan van invloed kunnen zijn op de procedure-uitkomst, 
mits deze in de brochure zijn opgenomen.

Voorbeeld 6a: Een bezwaarde heeft twee niet van elkaar los staande aanvragen 
ingediend zonder dat vooraf restricties met betrekking tot de indiening van voor-
stellen zijn gesteld. De meest uitgebreide aanvraag wordt gehonoreerd; de andere 
afgewezen hoewel ook deze tweede aanvraag ‘boven de honoreringsstreep’ is 
geëindigd. De Commissie overweegt dan: 

‘Verweerder heeft betoogd dat het bestreden besluit gebaseerd is op de wettelijke taak van 
NWO om het wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren. De Commissie 
acht dit op zichzelf niet beslissend, nu terzake beleidscriteria zijn vastgesteld en derhalve 
primair van belang is of de bestreden beslissing zich verdraagt met die criteria. De 
Commissie beantwoordt deze vraag ontkennend. Het door verweerde aangevoerde is tot 
de gepubliceerde beleidscriteria niet te herleiden. Weliswaar mag in geval er sprake is van 
bijzondere omstandigheden, overeenkomstig artikel 4:84 Algemene Wet Bestuursrecht, 
worden afgeweken van het beleid, maar alleen indien volgen van het beleid vanwege die 
omstandigheden tot onevenredige gevolgen zou leiden. Nog daargelaten of er wel sprake 
is van bijzondere omstandigheden zijn zeker de gevolgen niet onevenredig. Derhalve had 
conform het beleid moeten worden beslist120’.

119 Zaak 2005/044.
120 Zaak 1999/035.



230

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar. (De aanvraag wordt in de vol-
gende ronde gehonoreerd.)

Voorbeeld 6b: Een bezwaarde heeft een subsidiabel maar niet gehonoreerd voorstel 
na aanpassing opnieuw ingediend en wordt dan afgewezen, omdat de (verbeterde) 
aanvraag niet meer subsidiabel is geoordeeld. De Commissie vraagt zich dan af 
‘of het gekozen middel – het aanscherpen van de eisen waardoor meer aanvragen (in 
deze vorm) niet subsidiabel werden geacht – wel in redelijke verhouding staat tot het 
uitstralingseffect van een negatieve kwalificatie. …De Commissie merkt voorts op dat 
een dergelijke beleidswijziging tevoren duidelijk kenbaar dient te worden gemaakt aan 
de aanvragers zodat die hiermee rekening kunnen houden bij het indienen van een 
aanvraag121’. Volgt gegrond verklaring van het bezwaar.

De Commissie was blijkbaar van mening dat de consistentie van beleid gezien 
de uitkomst van beide rondes in casu teveel geweld werd aangedaan. Om die 
reden wilde zij tot een gegrond verklaring van onderhavig bezwaar komen. De 
Commissie B&B heeft niet kunnen vaststellen dat sprake is van een onjuiste 
toepassing van de beoordelingscriteria, die voor beide rondes gelijk waren. Om 
desondanks tot een gegrond verklaring van het beroepschrift te kunnen komen, 
heeft de Commissie de bestreden aanscherping van het oordeel – aan de hand van 
dezelfde beoordelingscriteria – gekwalificeerd als een ‘beleidswijziging’. Zoals in 
hoofdstuk 3 is aangegeven, dient in het kader van een bezwaar-/ beroepsproce-
dure op grond van respectievelijk de artikelen 7:11 en 7:25 Awb behalve op recht-
matigheid immers ook op beleidskwesties getoetst te worden122. Indien het echter 
om een beleidskwestie gaat, dan zal de Commissie B&B volgens mij toch eerst 
moeten kunnen vaststellen, dat sprake is van een beleidsregel als gedefinieerd 
in artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Vervolgens zal de Commissie B&B moeten 
toetsen of sprake is van een bijzondere omstandigheid die voor de belangheb-
bende onevenredige gevolgen heeft in verhouding tot de met de ‘beleidswijziging’ 
te dienen doelen123. Uit haar advies blijkt niet dat de Commissie deze toetsen 
heeft uitgevoerd. Indien de Commissie wel tot die toetsing was overgegaan, had 
zij zich waarschijnlijk gerealiseerd dat geen sprake is van een beleidswijziging. 
Mijns inziens gaat het hier – een zaak uit 1999 – om het feit dat nieuwe rondes nu 
eenmaal nieuwe kansen bieden, los van het gevoerde beleid. Het is binnen NWO 
staand beleid om in het kader van een herbeoordeling – in elk geval deels – nieuwe 
referenten in te schakelen, waarmee de kans op ander referentencommentaar in 
het kader van de herbeoordeling, en daarmee op een ander absoluut ordeel niet 

121 Zaak 1999/006.
122 Zie paragraaf 3.4.2, eerste alinea, alsook Damen e.a. 2006, p. 177 en 190.
123 Zie artikel 4:84 Awb.
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gering is. Daarnaast heeft elke ronde te maken met een eigen set voorstellen 
waarmee het voorstel van een specifieke aanvrager (in casu de herindiener) in 
concurrentie treedt ter verkrijging van een subsidie. Ten slotte is vaak sprake van 
een anders samengestelde beoordelingscommissie in een volgende ronde, ook 
al betreft het eenzelfde subsidieprogramma. Een en ander impliceert dat niet 
verwacht respectievelijk gegarandeerd kan worden dat het oordeel ten aanzien 
van een hieringediend voorstel vergelijkbaar is met het oordeel dat in een eerdere 
ronde ten aanzien van dat voorstel is gegeven. Met betrekking tot soortgelijke 
bezwaren van een latere datum124 leiden de overwegingen van de Commissie dan 
ook tot een ongegrond verklaring van die bezwaren.

Voorbeelden 7a en 7b: Zoals reeds aangekondigd in de inleiding, worden onder 7 
tenslotte twee gevallen gegeven waarin een bestuursorgaan volgens de Commis-
sie B&B bevoegd is om in te grijpen in de door de beoordelingscommissie geadvi-
seerde prioriteringsvolgorde. In het eerste geval (7a) gaat het erom hoe duidelijk 
en gepreciseerd de desbetreffende beleidscriteria dan in de brochure geformu-
leerd moeten zijn. In het tweede geval (7b) gaat het om het aanbrengen van een 
nadere prioritering op grond van een te voren niet bekendgemaakt, aanvullend 
beleidscriterium met betrekking tot een aantal door de beoordelingscommissie 
ex aequo geprioriteerde voorstellen.

Voorbeeld 7a: Het betreft een aanvraag voor een programma uit een gebieds-
gids 1998-1999. Er zijn vier disciplinaire adviescommissies, die elk voorstellen (te 
onderscheiden naar oio-aanvragen en programma-aanvragen) uit verschillende 
subdisciplines moeten beoordelen en vervolgens prioriteren. Het gebiedsbestuur 
heeft de taak op zich genomen de prioriteringslijsten van de vier adviescommis-
sies voor de oio- en programmavoorstellen (afzonderlijk) ineen te schuiven. Er 
zijn in totaal 11 programmavoorstellen. De adviescommissie waarbinnen het 
voorstel is beoordeeld, acht het voorstel subsidiabel. Het gebiedsbestuur besluit 
de hoogst geprioriteerde programmavoorstellen op de vier prioriteringslijsten 
voor programmavoorstellen te honoreren, ongeacht de subdiscipline waartoe die 
voorstellen behoren. Er worden in totaal zes programmavoorstellen gehonoreerd. 
Voor wat betreft de (eind)prioritering van de programmavoorstellen die niet boven 
aan de prioriteringslijsten van de adviescommissies stonden, heeft het gebiedsbe-
stuur aangegeven een enkele maal te zijn afgeweken van de voorgestelde priorite-
ringsvolgorde in verband met een afdoende spreiding van de subsidiegelden over 
de subdisciplines. Het voorstel van bezwaarde krijgt ex aequo met vier andere 
aanvragen een 7e plaats op de definitieve honoreringslijst. Er worden in totaal 
zes programmavoorstellen gehonoreerd. Bezwaarde bestrijdt de bevoegdheid van 
het gebiedsbestuur om de prioriteringsvolgorde om te draaien, en stelt dat het 

124 Zie bijv. zaak 2003/038.
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gebiedsbestuur ook twee oneigenlijke criteria (inhoudelijke spreiding van niet-
persoonlijk onderzoek en van multidisciplinair onderzoek) heeft gebruikt. In 
de brochure staat dat het gebiedsbestuur zoveel mogelijk zal vasthouden aan de 
(door de adviescommissies) gestelde prioriteiten, maar op grond van beleidsover-
wegingen daarvan kan afwijken. Het gebiedsbestuur wijst er verder op dat het in 
de brochure afgedrukte overzicht van criteria algemene aspecten bevat waarop de 
aanvragen worden getoetst. Daarbij vermeld staat echter ook dat ‘zo nodig voor 
een bepaalde aanvraag, bijvoorbeeld een programma, specifieke aspecten bij de 
beoordeling kunnen worden betrokken’. Door het aspect van het type aanvraag 
mede een rol te laten spelen, achtte zij het ook mogelijk om met het oog op een 
inhoudelijke spreiding van onderzoek tot een omkering van de prioriteringsvolg-
orde te komen. De Commissie B&B overweegt in haar advies ten aanzien van de 
competentie van het gebiedsbestuur dat 

‘men er bij het hanteren van beleidsmatige criteria bijna niet aan ontkomt om tevens 
naar de inhoud te kijken. Beleidsmatige en inhoudelijke overwegingen zijn dan niet steeds 
scherp van elkaar te onderscheiden… Ofschoon de commissie van oordeel is dat een 
gebiedsbestuur in voorkomende gevallen tevens op grond van inhoudelijke criteria kan 
besluiten, is over de kwaliteit van onderhavige aanvraag door het gebiedsbestuur niet 
geoordeeld. Het bestuur heeft de kwalificatie van de adviescommissie… overgenomen. 
Het gebiedsbestuur heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de sturing van de 
wetenschap binnen zijn gebied en heeft de ruimte om met zwaarwegende argumenten 
… een eigen afweging te maken als het gaat om spreiding over de disciplines… De 
commissie concludeert dat zij niet tot het oordeel kan komen dat het gebiedsbestuur 
met de argumenten die het gebiedsbestuur heeft gehanteerd niet in redelijkheid tot het 
omkeren van de prioriteringsvolgorde heeft kunnen komen125.’

Eerder is al aangegeven126, dat de NWO-gebiedsbesturen gebonden zijn aan de 
‘richtlijnen’ door het Algemeen Bestuur gegeven, waaronder de Regeling subsi-
dieverlening NWO. Deze Regeling bepaalt dat het besluitnemend orgaan beslist 
‘aan de hand van’ het advies van een beoordelingscommissie. Mijns inziens 
dient deze bepaling strict te worden nageleefd omdat anders a. de rechtszeker-
heid van de aanvragers in het geding komt, en b. de met deze bepaling beoogde 
transparantie van de beoordelingsprocedures te niet wordt gedaan. Daarom zijn 
de gebiedsbesturen mijns inziens niet bevoegd om op inhoudelijke gronden de 
prioriteringsvolgorde van een beoordelingscommissie om te draaien. Op beleids-
matige gronden is dit wel mogelijk, maar – zoals uit de vorige voorbeelden blijkt –
slechts voor zover de brochure die gronden vermeldt. Naar mijn smaak zijn hier 

125 Zaak 1999/010.
126 Zie onder 9.7.4a, alsook Rb. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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de beleidsmatige gronden te weinig gespecificeerd in de brochure om daarop de 
omdraaiïng van de prioriteringsvolgorde te kunnen baseren. Verder vind ik dat 
de beoordelingscommissie zich te gemakkelijk van haar taak heeft afgemaakt 
door alle vier de voorstellen onder de honoreringsstreep een ex aequo beoordeling 
te geven. Daardoor wordt het nog minder inzichtelijk welk van deze vier voor-
stellen wellicht nog in de prijzen was gevallen, wanneer geen omkering van de 
prioriteringsvolgorde had plaatsgevonden.

Voorbeeld 7b: Een subsidieaanvrager was afgewezen in het kader van het Sti-
muleringsprogramma Verkeer en Vervoer. In zijn bezwaarschrift voerde deze 
afgewezen aanvrager aan dat twee van de drie ingeschakelde referenten zijns 
inziens ondeskundig waren, waardoor zijn voorstel ten onrechte terechtgekomen 
was in een middengroep van vijf voorstellen welke, gezien het scoreverschil van 
0,1 à 0,2 punt op wetenschappelijke kwaliteit, gelijkwaardig werden geoordeeld. 
Van deze vijf voorstellen kon er, naast de voorstellen van topkwaliteit, maar één 
gehonoreerd worden gezien het nog resterende budget. Aan de hand van een niet 
in de programmabrochure vermeld criterium, te weten een evenwichtige verde-
ling van het uit te zetten onderzoek over de beoogde (programma)thema’s, werd 
uiteindelijk een ander voorstel uit de middengroep voor honorering aangewezen. 
De Commissie B&B overweegt dan het volgende. 

‘De eindscore van het voorstel is tot stand gekomen door een 50% inbreng van het 
referentenoordeel en een 50% inbreng van de beoordelingscommissie. Alhoewel een 
iets groter scoreverschil ten aanzien van de overige voorstellen uit de middengroep bij 
het (deels) niet meetellen van de bestreden referentenoordelen niet valt uit te sluiten, 
is naar het oordeel van de Commissie niet aannemelijk dat het voorstel zodanig zou 
moeten zijn gewaardeerd dat het niet meer in de middengroep zou thuishoren. M.a.w. 
niets wijst er volgens de Commissie op dat het voorstel in de topgroep thuishoort. Hierbij 
is in beschouwing genomen dat het voorstel door de totaalscore van de commissie al 
enigszins was opgewaardeerd vergeleken bij de totaalscore van de referenten alsmede de 
opmerking van de zijde van NWO dat het een voorstel blijft ten aanzien waarvan zo niet 
alle dan toch een deel van de ter berde gebrachte kritiek blijft staan. De redelijkheid om 
uit een aantal gelijk gekwalificeerde voorstellen er één te selecteren voor honorering op 
grond van een tweede, aanvullend (beleids)criterium, is door verzoeker niet betwist. Ook 
de Commissie acht dit niet onredelijk127.’

Hierna volgt ongegrond verklaring van het bezwaarschrift.
Bezwaarde stelt niet dat gebruik is gemaakt van een oneigenlijk beoordelings-

criterium. In haar advies spreekt de Commissie B&B van een ‘in de 2e plaats 

127 Zaak 2002/032.
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komend criterium’, waar zij doelt op het criterium dat de doorslag gaf voor hono-
rering dan wel afwijzing van de vijf op wetenschappelijke kwaliteit ex aequo 
geoordeelde voorstellen uit de middengroep. Omdat gebruik van een oneigenlijk 
criterium een schending van de spelregels inhoudt, had de Commissie B&B mijns 
inziens ambtshalve tot een gegrond verklaring van dit bezwaarschrift moeten 
komen. In dit verband is vermeldenswaard dat de Commissie de overweging ‘ook 
overigens heeft de Commissie in het dossier geen aanleiding gevonden om te oor-
delen dat de procedure onzorgvuldig is uitgevoerd’, die zij onder een ongegrond 
geacht bezwaar-/beroepschrift pleegt te plaatsen, hier achterwege heeft gelaten. 
Verder komt de commissieoverweging dat de eindscore van het voorstel voor 50% 
is bepaald door het referentenoordeel en voor 50% door de beoordelingscommis-
sie niet overeen met de onderzoeksbevindingen. In werkelijkheid telt het com-
missieoordeel driemaal zwaarder dan het referentenoordeel. Bovendien gaat het 
in casu om een prioritering. De Commissie B&B weet heel goed dat bij een pri-
oritering relatief kleine verschillen de doorslag kunnen geven. Deze overweging 
is hier mijns inziens misplaatst, en komt het vertrouwen van bezwaarden in de 
bezwaar-/beroepsprocedure niet ten goede.

9.7.4d Strijdigheid met algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Zoals reeds in de inleiding van subhoofdstuk 9.7.4 is aangegeven, vormt het 
bezwaar dat sprake is van strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel128 hier de 
hoofdmoot van de ingebrachte bezwaren. De Haan, Drupsteen & Fernhout stel-
len dat een beroep op dit beginsel niet zo snel tot een gegrondverklaring leidt, 
omdat de gevallen waarnaar wordt verwezen meestal niet gelijk zijn, terwijl een 
oordeel hierover eerder afhangt van het door het betrokken bestuursorgaan 
gevoerde beleid dan van de voorliggende feiten. Op grond van dat beleid kunnen 
er gerechtvaardigde reden zijn om onderscheid te maken tussen verschillende 
gevallen (zie voorbeeld 4 hieronder). Met anderen woorden, kan het staande beleid 
van een bestuursorgaan dus relevant zijn voor (het aanbrengen van een verfijning 
bij) toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Een ander punt is de rangorde tussen 
de ABBB en NWO-beleidsregels. Een definitie van ‘beleidsregels’129 is hier rele-
vant. Tak130 verwijst niet alleen naar de definitie gegeven in artikel 1:3, vierde lid, 
Awb, maar komt ook met een door de Hoge Raad gegeven omschrijving van dit 
begrip. Als het meest in het oog vallende verschil tussen algemeen verbindende 
voorschriften (welke toch gekarakteriseerd kunnen worden als ‘normen’) en 
beleidsregels noemt hij het feit dat beleidsregels enkel de overheid binden, en niet 

128 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 323-326, De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel 1, p. 
100-104.

129 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 62-64.
130 Tak 2005, 388-389.
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de burger. Dat betekent mijns inziens in elk geval dat de ABBB als ongeschreven 
normen van hogere orde zijn dan NWO-beleidsregels, die niet zijn geëxpliciteerd in 
brochurevoorschriften (en als zodanig voor het betrokken NWO-bestuursorgaan 
verbindend zijn geworden). Dit standpunt sluit aan bij de uitkomst van de onder 
2b gegeven voorbeeldzaak, namelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel boven de 
NWO-beleidsregel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’ gaat. Daarbij wil ik speciale 
aandacht vragen voor het belang dat NWO heeft bij het vastleggen van haar beleid 
in officiële regelingen als de Regeling subsidieverlening NWO en de Code Belan-
genverstrengeling. Tegen algemeen verbindende voorschriften kan namelijk, in 
tegenstelling tot beleidsregels, geen bezwaar/beroep worden ingesteld. Tenslotte 
kan een beroep op het gelijkheidsbeginsel slechts worden gedaan waar het gaat 
om besluiten van hetzelfde bestuursorgaan. Een beroep op een subsidiebesluit 
genomen door een ander NWO-gebiedsbestuur dan het gebiedsbestuur dat het 
primaire besluit heeft genomen, kan deze bezwaarde dus niet helpen. Door 
middel van onderstaande voorbeelden wordt aangegeven hoe de Commissie B&B 
in de praktijk met dit type bezwaren omgaat, en hoe de Commissie in concrete 
haar afweging maakt tussen de in casu relevante rechtsbeginselen. Hierbij valt 
op dat de Commissie B&B pas tot een gegrond verklaring van het bezwaar over-
gaat na zich ervan te hebben vergewist, dat de bezwaarde door de geconstateerde 
schending tevens is benadeeld.

Voorbeeld 1: Schending van het non-discriminatie verbod versus misbruik van 
regelgeving:

In geval van een bezwaar tegen leeftijdsdiscriminatie plaatst de Commissie 
B&B daar misbruik van regelgeving van de zijde van bezwaarde tegenover. De 
Commissie komt dan tot de volgende afweging: 

‘De Commissie stelt zich op het standpunt dat verzoekers leeftijd ten onrechte in 
beschouwing is genomen, nu de procedureregels dit niet toelaten. De Commissie 
onderkent dat het niet ondenkbaar is dat het in beschouwing nemen van verzoekers 
leeftijd indirect gevolgen kan hebben voor de uitkomst van de beoordeling. Echter, in casu 
wijst niets erop dat verzoeker hiervan nadelige gevolgen heeft ondervonden. Overigens is 
van de zijde van verweerder ingebracht dat ook in de eerste ronde van het programma 
de leeftijd van de aanvragers een rol heeft gespeeld. Het bevreemdt de Commissie dat 
verzoekers projectleider, die in de werkgroep zitting heeft gehad, daar pas – via verzoeker 
– bezwaar tegen maakt, nu hij als betrokken bij deze aanvraag daarmee zijn voordeel 
denkt te kunnen doen131’.

131 Zaak 2002/057.
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Hierna volgt ongegrond verklaring van het bezwaar.

Voorbeeld 2a: Het gelijkheidsbeginsel leidt tot de beleidsregel: ‘nieuwe ronde, 
nieuwe kansen’.
Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich dat met de uitkomst betreffende eer-
dere aanvragen over hetzelfde – al dan niet herschreven – voorstel geen rekening 
gehouden kan worden binnen een ronde. Zou dat anders zijn dan zou dat beteke-
nen dat nieuwe aanvragen anders behandeld worden dan na een eerdere beoor-
deling herschreven aanvragen. Binnen NWO wordt deze regel wel samengevat 
als: ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’. Dat de Commissie B&B de geldigheid van 
deze regel erkent, blijkt uit haar volgende overwegingen. 

‘Verzoeker heeft op zichzelf gelijk dat bij de beoordeling van zijn nieuwe aanvraag de 
beoordeling van zijn eerdere aanvraag geen rol behoort te spelen. Het enkele feit dat 
verzoeker thans alle bij de beslissing op de eerdere aanvraag naar voren gebracht kritiek 
heeft verwerkt, zegt echter op zichzelf niets over hoe over de nieuwe aanvraag moet 
worden beslist132”, en “De Commissie wijst er in dit verband bovendien op dat het feit, dat 
in een vorige beoordelingsronde meer de nadruk is gelegd op andere, zwakkere punten 
niet tot consequentie kan hebben/heeft dat verweerder deze ronde over de zwakte van de 
methodologische kant van het voorstel zou moeten zwijgen133’.

Voorbeeld 2b: De regel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’ versus het zorgvuldig-
heidsbeginsel.

In de inleiding van deze subparagraaf 9.7.4d is al toegelicht, waarom ABBB als 
ongeschreven normen van hogere orde zijn dan NWO-beleidsregels sec. De vol-
gende zaak134 laat hiervan een voorbeeld zien. Een aanvrager heeft voor de tweede 
keer een voorstel ingediend in het NWO-programma voor middelgrote inves-
teringen. Er liggen twee referentenrapporten die positief zijn, hoewel volgens de 
beoordelingscommissie niet onverdeeld gunstig. Eén van de afwijzingsgronden 
luidt dat de institutionele inbedding van het onderzoek onzeker is. Tijdens de 
hoorzitting weet de bezwaarde de Commissie B&B ervan te overtuigen dat het 
gebrek aan zekerheid over de inbedding van het onderzoek de enige valide afwij-
zingsgrond is. De Commissie B&B meent dat in dat geval het verstrekken van 
een subsidie onder de opschortende voorwaarde dat binnen een bepaalde termijn 
uistsluitsel gegeven wordt over die inbedding dan voor de hand had gelegen. De 
Commissie vervolgt dan met: 

132 Zaak 2003/046.
133 Zaak 2003/038.
134 Zaak 2002/034.
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‘In dit verband spreekt de Commissie er bovendien haar bevreemding over uit, dat 
verzoeker niet is meegedeeld ten aanzien van zijn vorige aanvraag, ook niet in de 
desbetreffende beroepsprocedure, dat deze aanvraag subsidabel was, al kon deze op 
grond van de prioritering niet worden gehonoreerd. Gezien de bereidheid van een aantal 
universiteiten…om door NWO als subsidiabel gewaardeerde onderzoeksvoorstellen bij 
afwijzing voor NWO-subsidie uit eigen middelen te fnancieren, is verzoeker door deze 
onzorgvuldigheid … kansen tot bekostiging van zijn onderzoek misgelopen. De Commissie 
acht dit niet alleen onjuist maar ook onbehoorlijk. De Commissie is van oordeel dat bij 
de vraag of verzoeker alsnog een (voorwaardelijke) subsidie moet worden toegekend, de 
vorig jaar begane onzorgvuldigheid moet worden betrokken’. 

Een voorbeeld van een afweging tussen de NWO-beleidsregel ‘Nieuwe ronden, 
nieuwe kansen’ en het vereiste van consistentie van beleid is gegeven onder 
9.7.4c135 (zie voorbeeld 6b). Het bezwaar werd gegrond verklaard. Het gaat bij 
laatstbedoeld voorbeeld 6b om een keuze tussen twee beleidsregels van gelijke 
rangorde. Tak zegt hierover dat de grondslag voor het geven van voorrang aan één 
van twee regels van gelijke rangorde bepaald niet duidelijk is136. Deze bewering 
zie ik hier bevestigd. Afgezien van het feit dat de Commissie B&B mijns inziens 
ten onrechte meent dat sprake is van een beleidswijziging, laat de Commissie in 
het midden waarom zij het vereiste van consistentie van beleid hier heeft laten 
prevaleren boven de regel ‘Nieuwe ronden, nieuwe kansen’.

Voorbeeld 3: Het gelijkheidsbeginsel leidt voorts tot de NWO-beleidsregels dat 
(a) de deadline voor indiening ten aanzien van alle aan de subsidieronde deel-
nemende aanvragers in principe op dezelfde manier worden berekend137, en (b) de 
subsidieverstrekking plaatsvindt op basis van een non-discriminatoire vergoeding 
van (subsidiabele) projectkosten. Voor wat betreft punt (a) komt uitgebreid aan de 
orde in de volgende paragraaf (8.7.5, onder b). In het voorbeeld gaat het om de 
vraag of dat ook betekent dat het bij de aanvraag behorende budget evenmin voor 
wijziging vatbaar is. Deze mening is de Commissie B&B inderdaad toegedaan, 
zoals de volgende overwegingen uit de voorbeeldzaak138 laten zien: 

‘Voor wat betreft het ingebrachte formele bezwaar dat het verweerder niet is toegestaan 
om posten binnen het voorstelde budget te schrappen, merkt de Commissie het volgende 
op. De bij een voorstel behorende begroting maakt onderdeel uit van dat voorstel. In 
het kader van de beoordeling van een aanvraag wordt verweerder derhalve geacht, ook 

135 Zaak 1999/06.
136 Tak, 2005, p. 515.
137 Zie ook onder 9.7.5b.
138 Zaak 2002/069.
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zonder dat dit expliciet is aangegeven in een programmabrochure, het bij die aanvraag 
behorende budget in haar oordeel mee te nemen en, voor zover relevant, ook een 
uitspraak te doen over de opbouw van dit budget en de kosten/baten van het onderzoek. 
De Commissie kan verzoeker derhalve niet volgen in haar formele bezwaar’.

Voor wat betreft punt b is het algemeen bekend dat subsidieverstrekking op 
basis van een op non-discriminatoire wijze berekende kostenvergoeding grote 
problemen oplevert bij subsidiëring van onderzoeksprojecten waarin bepaalde 
semi-overheidsorganen zoals TNO deelnemen. Deze semi-overheidsorganen 
houden namelijk vast aan een kostendoorberekening die afwijkt van de univer-
sitaire kostendoorberekening. Hierbij is wel relevant dat het een zaak betreft van 
ZonMW, die een ruimhartiger indieningsbeleid voert dan NWO vanwege het 
feit dat een groot aantal zorginstellingen buiten de academische wereld wordt 
aangetroffen. De Commissie B&B stelt zich op het standpunt dat de opvoering 
van extra expertisekosten door TNO niet mogelijk op grond van het enkele feit 
dat TNO een semi-overheidsorgaan is. De Commissie komt tot deze uitspraak 
op basis van wat zij redelijk en billijk acht in het verkeer tussen overheids- en 
semi-overheidsorganisaties, zonder het non-discriminatieverbod te noemen. 
Door te concluderen dat de wijze van kostendoorberekening die TNO zichzelf 
heeft opgelegd geen omstandigheid vormt die een uitzondering op het ZonMW-
vergoedingsbeleid rechtvaardigt139, toetst de Commissie B&B feitelijk het belang 
van TNO aan artikel 4:84 Awb. De betreffende overwegingen luiden:

‘De Commissie merkt allereerst op dat het door verweerder gevoerde beleid om slechts de 
eigen reële kosten van de gesubsidiëerde projecten te vergoeden op zich zelf rechtens niet 
onjuist is en ook niet onredelijk is te achten. Gelet op hetgeen TNO heeft aangevoerd, 
heeft verweerder niet ten onrechte de thans door haar bestreden posten niet tot de reële 
kosten van het onderzoeksproject gerekend. De Commissie wijst er in dit verband op 
dat verweerder en bezwaarde binnen de context van onderhavig geschil elk een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Verweerder is verantwoordelijk voor een optimale besteding 
van de door haar te verdelen middelen, terwijl bezwaarde verantwoordelijk is voor de door 
haar geleverde kwaliteit en de binnen haar organisatie beschikbare kennis. In het licht van 
deze verantwoordelijkheden meent de Commissie dat, nu onderhavige posten betrekking 
hebben op de kwaliteit van de door haar geleverde producten resp. op de kennis- en 
ervaringsverrijking van haar personeel op het gebied van standaardontwikkeling in het 
algemeen, verweerder mocht besluiten hiervoor geen middelen in te zetten. Volgens de 
Commissie ligt het voor de hand dat bezwaarde binnen haar algemene begroting een 
voorziening treft waarop bedoelde kosten kunnen worden afgeboekt’.

139 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 230 en 325.
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Voorbeeld 4: Gerechtvaardigd onderscheid bij beroep op het gelijkheidsbeginsel.
Het gaat hier om de volgende overwegingen van de Commissie B&B. 

‘Voor wat betreft verzoekers bezwaar, dat gelet op de VIDI-doelgroep (zijnde postdocs 
uit de top 10 à 20% van de onderzoekspopulatie, tussen 3 en 8 jaar na hun promotie) 
het gebrek aan ervaring in begeleiding als zodanig geen rol had mogen spelen bij de 
besluitvorming, heeft het gebiedsbestuur het volgende aangevoerd. Het vasthouden 
aan een zo breed mogelijke doelgroep voor het VIDI-programma is een beleidskeuze 
geweest van het Algemeen Bestuur, waaraan het gebiedsbestuur gebonden was. Echter, 
de betrokken VIDI-commissie heeft degenen met een langere postdoc-ervaring op 
onderdeel C (het criterium ‘de persoon van de onderzoeker’) strenger beoordeeld dan 
degenen met minder lange postdoc-ervaring, zodat kandidaten zonder ervaring met het 
begeleiden van aio´s bij voorbaat niet kansloos waren, hetgeen ook blijkt uit het feit dat 
drie andere voorstellen van kandidaten zonder ervaring met het begeleiden van aio’s 
wél zijn gehonoreerd. Daarnaast zijn ook andere aspecten meegewogen op onderdeel 
C zoals overtuigingskracht en de internationale context van de opgedane ervaring.… De 
Commissie acht die beslissing van verweerder juist. De Commissie voegt hieraan toe dat 
naar haar mening het Algemeen Bestuur gezien de tekst van de in onderhavige ronde 
geldende brochure het gevolgde beleid om de VIDI-doelgroep zo ruim mogelijk te houden, 
mocht voeren. Voorts deelt de Commissie niet het standpunt van verzoeker dat gelet op 
de doelgroep het gebrek aan ervaring in begeleiding als zodanig niet een rol zou mogen 
spelen. Daarnaast is de Commissie van mening dat het oordeel van de VIDI-commissie 
in het licht van de referentenrapporten geen aanleiding geeft voor de conclusie dat het 
eindoordeel geen grondslag in die rapporten kan vinden. In aanmerking genomen dat de 
lengte van de postdoc-ervaring is meegewogen bij de oordeelsvorming op onderdeel C, is 
de Commissie van oordeel dat het eerste bezwaar niet voor honorering in aanmerking 
komt140’.

Voorbeeld 5: Het bezwaar dat sprake is van een minder gelukkige procedure-opzet 
kan niet dienen, nu sprake is van een gelijke behandeling van alle aanvragers.

Dit voorbeeld betreft een Open Competitie-voorstel dat als kansloos werd 
afgewezen in het kader van een voorselectie. Het criterium dat – zoals aangege-
ven in de brochure – in het kader van de voorselectie is gebruikt, is de innovati-
viteit van het onderzoek met de volgende onderverdeling: a. originaliteit van de 
vraagstelling/onderzoeksmethode; b. potentie tot baanbrekende resultaten, en c. 
zichtbare vernieuwing ten opzichte van eerder werk. In de tweede fase van de 
beoordelingsprocedure waarbij referenten zijn ingeschakeld zijn de – eveneens 
in de brochure aangegeven – criteria originaliteit, kwaliteit voorstel, en kwaliteit 

140 Zaak 2002/044.
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onderzoeksgroep gehanteerd. Bezwaarde stelt dat zo sprake is van een incorrecte 
besluitvorming. De Commissie-overwegingen luiden: 

‘De Commissie heeft vastgesteld dat de procedure met betrekking tot verzoekers voorstel 
is uitgevoerd conform de tevoren opgestelde spelregels. De Commissie is van mening dat 
verzoeker haar niet overtuigd heeft dat hij meer dan de overige kandidaten getroffen zou 
zijn door de voorselectieprocedure die, nu deze geen trechterfunctie heeft vanwege het 
stellen van eigen criteria, minder bevredigend is. Daarom ziet de Commissie, ondanks 
haar bezwaren ten aanzien van die procedure, geen aanleiding om verzoekers bezwaar 
te honoreren141’.

Voorbeeld 6: Strijd met het vertrouwens142 – en het zorgvuldigheidsbeginsel, nu 
de feitelijke proceduregang te veel afwijkt van de voorgeschreven procedure.

De volgende overwegingen143 zijn hier relevant: 

‘1. ten aanzien van deze afgewezen aanvragen is té ver afgeweken van de gebruikelijke 
proceduregang; 2. deze vergaande afwijking is pas bekend gemaakt aan de aanvragers 
vlak voor de sluitingstermijn voor indiening van de aanvraag, zodat zij bij het schrijven van 
hun aanvraag geen rekening meer konden houden met de beoordelingswijze daarvan …; 
3. de besluitvorming is rommelig geweest en daarmee niet correct, en 4. het verslag van 
de besluitvormende vergadering bevat niet alle noodzakelijke mededelingen, die inzicht 
geven in de totstandkoming van de besluitvorming binnen de beoordelingscommissie 
zoals op basis van art. 125bis van de Ambtenarenwet juncto artikel 2:5 van de Awb vereist 
is, terwijl gezien het verslag van het betrokken gebiedsbestuur eveneens onduidelijkheid 
bestaat over het aan de beoordelingscommissie verleende mandaat tot wijziging van de 
procedure. In het licht van verzoekers bezwaren in samenhang met de bezwaren die in 
de twee andere beroepschriften ten aanzien van de gewraakte procedure zijn aangevoerd 
kan de Commissie niet anders dan concluderen dat voorgaande tekortkomingen in 
de procedure tezamen wegens schending van met name het vertrouwens- en het 
zorgvuldigheidsbeginsel betekenen dat de gevolgde procedure niet door de beugel kan’. 

Hierna volgt gegrond verklaring van het beroepschrift in genoemde zaken. Van 
de drie hier besproken zaken leidde alleen zaak 2001/012 luiteindelijk alsnog tot 
honorering.

141 Zaak 2002/071.
142 J.E.M. Polak & W. den Ouden, Preadvies 2004, 98-99.
143 Zie de zaken 2001/012, 013, en 014.
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Bespreking van Tabel 9.5: Het aantal gegrond verklaarde bezwaren (20) van type 4 
is relatief hoog – 27,4% – in verhouding tot het aantal ingediende bezwaren (73). 
Alleen binnen categorie 6 (ondeugdelijke motivering) is het percentage gegrond 
verklaarde bezwaren nog hoger, namelijk 31,5%. Het lage percentage gegrond ver-
klaarde bezwaren in categorie 10 (6,3%) valt te verklaren uit het feit dat de Com-
missie inhoudelijke bezwaren slechts marginaal toetst, terwijl ten aanzien van 
procedurele tekortkomingen waaronder schending van spelregels en motiverings-
gebreken een volledige heroverweging plaatsvindt. Het relatief lage percentage 
gegrond verklaarde bezwaren in restcategorie 11 (9,5%) is verklaarbaar doordat hier 
vaak sprake is van een minder zorgvuldige proceduregang144 ten opzichte van álle
aanvragers, zonder dat specifieke procedureregels kunnen worden aangewezen 
die geschonden zijn. Dat impliceert dat de bezwaarde bij geconstateerd onzorgvul-
dig handelen niet in een nadeliger positie terecht is gekomen ten opzichte van de 
overige aanvragers binnen dezelfde ronde en dit onzorgvuldig handelen daarmee 
niet de (negatieve) uitkomst van zijn zaak kan hebben bepaald. Ook speelt een 
rol dat het binnen de restcategorie vaak gaat om een beroep op schending van 
abstracte normen (de ABBB) en een bezwaarde vaak niet kan aantonen waarom in 
concreto sprake is van schending van deze abstracte normen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 4 (spelregels geschonden)
In de tekst van paragraaf 9.7.4 is al een aantal conclusies opgenomen. Hieraan 
kunnen nog de volgende punten met bijbehorende conclusies worden toege-
voegd.

De verhouding beoordelingscommissie-besluitnemend orgaan
Een belangrijk aspect dat bij de bespreking van de schending van gegeven bro-
chureregels naar boven komt, is de reikwijdte van de bevoegdheid van het besluit-
nemend bestuursorgaan om van het advies van een beoordelingscommissie af te 
wijken. In zaak 1999/010145 neemt de Commissie B&B een duidelijk standpunt in, 
namelijk dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om, zowel op inhoudelijke 
als beleidsmatige gronden, van het (prioriterings)advies van een beoordelings-
commissie af te wijken. Gezien het feit dat de NWO-beoordelingscommissies 
worden ingesteld door het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor die beslui-
ten, en daarmee opereren in mandaat van het verantwoordelijke bestuursorgaan, 
is dit standpunt van de Commissie B&B begrijpelijk. Een bestuursorgaan blijft 
immers krachtens artikel 10:7 Awb bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf 
uit te oefenen. Toch plaats ik hier de volgende drie kanttekeningen.

144 Zie onder 9.7.11.
145 Zie paragraaf 9.7.4c, voorbeeld 7a.
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1. Het Algemeen Bestuur is krachtens artikel 4 van de NWO-Instellingswet ver-
antwoordelijk voor de inrichting van de NWO-organisatie. De NWO-bestuurs-
organen hebben krachtens artikel 9 van de NWO-instellingswet een eigen wet-
telijke bevoegdheid om subsidiebesluiten te nemen met inachtneming van de 
door het Algemeen Bestuur te geven richtlijnen. De Regeling subsidieverlening 
NWO, die geldt als een algemeen verbindend voorschrift146, is zo’n ‘richtlijn’. 
Artikel 2.7 van deze Regeling schrijft voor dat een bestuursorgaan beslist aan 
de hand van een advies van een beoordelings(advies)orgaan (hierna: beoor-
delingscommissie). Artikel 2.6 schrijft voor dat een beoordelingscommissie 
aan de hand van de referentenrapporten en de reactie hierop van de aanvrager 
advies uitbrengt ten aanzien van de prioritering van de subsidieaanvraag ten 
opzichte van andere aanvragen, gelet op de inhoudelijke kwaliteit van de sub-
sidieaanvraag. Nu is de Regeling subsidieverlening NWO niet op alle NWO-
subsidieprogramma’s van toepassing. In dat geval wordt de Regeling op grond 
van artikel 1.2 zoveel mogelijk analoog toegepast, voor zover de brochure niet 
anders bepaalt. Mijns inziens behoeft dit artikel bijstelling, en zal in dit artikel 
1.2 moeten worden opgenomen welke bepalingen uit de Regeling in alle geval-
len prevaleren boven de brochure. Het gaat dan vooral om die artikelen die de 
kern uitmaken van de NWO-procedures, te weten de artikelen 2.4, 2.6 en 2.7. 
Laten we er – gemakshalve – van uitgaan dat deze drie artikelen van toepassing 
zijn op álle NWO-subsidieprogramma’s. Het feit dat een beoordelingscommis-
sie wordt ingesteld door het bestuursorgaan dat de subsidiebesluiten neemt 
en daarmee opereert onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan, 
betekent gezien de specifieke inrichting van de NWO-organisatie, ondanks de 
niet-privatieve werking van mandaatverlening, nog niet dat dit bestuursorgaan 
ongelimiteerd mag afwijken van het advies van een beoordelingscommissie. 
Artikel 2.6 van de Regeling subsidieverlening staat daaraan in de weg. Dit 
artikel schrijft dwingend voor dat het oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van 
de voorstellen afkomstig is van de beoordelingscommissie. Enerzijds is het 
Algemeen Bestuur krachtens artikel 4 van de Instellingswet bevoegd tot het 
geven van een dergelijke dwingende bepaling; anderzijds wordt krachtens arti-
kel 9 van diezelfde wet de bevoegdheid van de gebiedsbesturen door dergelijke 
bepalingen (vervat in ‘richtlijnen’) ingeperkt. Ook overigens wordt niet inge-
zien waarom de bevoegdheid van een gebiedsbestuur in zijn hoedanigheid 
van mandans niet tot op zekere hoogte zou kunnen worden ingeperkt, zolang 
dit bestuur in staat blijft om zijn verantwoordelijkheid als mandans te nemen. 
Mocht het bestuursorgaan in het kader van zijn verantwoordelijkheid als man-
dans (controletaak) vaststellen dat sprake is van een aperte misslag die herstel-

146 ABRvS 22 september 2000, nr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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baar is zonder dat daarmee het commissieoordeel op losse schroeven komt te 
staan, dan kan dit bestuursorgaan het commissieoordeel corrigeren. Over de 
onderzoeksperiode is echter geen enkel voorbeeld gevonden van een gebiedsbe-
stuur, dat op inhoudelijke gronden het advies van een beoordelingscommissie 
heeft overruled. Praktisch gesproken rest een gebiedsbestuur in geval van een 
onzorgvuldige voorbereid advies weinig anders dan de betrokken beoordelings-
commissie vragen haar advisering over te doen respectievelijk bij te stellen, 
ofwel de beoordelingscommissie ontslaan van haar adviestaak en een andere 
commissie benoemen die de advisering over moet doen. Het bestuursorgaan 
is – ook al beschikt het over de notulen van de oordeelsvormende vergadering 
van de beoordelingscommissie – immers niet op de hoogte van de accenten die 
zijn gelegd bij de onderlinge afweging van de voorstellen in die vergadering, 
en er moet sprake blijven van een ‘advies van het beoordelingsadviesorgaan’. 
Instelling van Ad Hoc Commissies (met passering van de betrokken beoorde-
lingscommissie) heeft binnen NWO enkel nog plaatsgevonden op het niveau 
van het Algemeen Bestuur147. Mijns inziens gaat het Algemeen Bestuur eerder 
tot een dergelijke aktie over vanuit haar controlerende taak als beroepsinstan-
tie van besluiten van de gebiedsbesturen. Het feit dat het Algemeen Bestuur 
wat meer op afstand staat van een door een Gebiedsbestuur ingestelde beoor-
delingscommissie, maakt het gemakkelijker hiertoe over te gaan. Dat neemt 
niet weg dat het enige voorbeeld dat ik gevonden heb waarin het Algemeen 
Bestuur het advies van een beoordelingscommissie bijstelt148, evenmin een 
inbreuk vormt op het inhoudelijk commissieoordeel met het oog op de pri-
oritering van de voorstellen. In deze zaak verschoof het Algemeen Bestuur 
een door de beoordelingscommissie subsidiabel beoordeeld voorstel naar een 
niet-subsidiabele plaats op de prioriteringslijst, omdat het voorstel duidelijk 
niet voldeed aan de in de brochure vermelde voorwaarden voor deelname aan 
het programma. Feitelijk gaat het hier om een correctie van de wijze waarop 
de beoordelingscommissie het in de brochure neergelegde beleid heeft geïn-
terpreteerd en toegepast.
Op grond van het voorgaande durf ik te stellen dat een gebiedsbestuur prak-
tisch gesproken geen enkele ruimte heeft om zich, waar het in eerste instan-
tie genomen subsidiebesluiten betreft, in te laten met het inhoudelijk oordeel 
waarop die besluiten zijn gebaseerd. Iets anders is het gesteld bij het nemen 
van een nieuw subsidiebesluit, nadat in bezwaar/beroep het in eerst instantie 
genomen subsidiebesluit is vernietigd door het Algemeen Bestuur met terug-
verwijzing van de zaak naar het bestuursorgaan dat in eerste instantie het 

147 Zie onder 9.7.1 (Conflict of Interest).
148 Zie Casimir-zaak 2005/061, zijnde no 6 van de contraire zaken beschreven onder 9.8.



244

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

besluit heeft genomen. De betrokken beoordelingscommissie is dan vaak al 
ontbonden, zodat het verleidelijk is voor een gebiedsbestuur om dan zelf maar 
het nieuwe besluit te nemen. Toch is deze praktijk niet correct. Een gebiedsbe-
stuur heeft er belang bij om, nadat het budget voor de ronde is opgesoupeerd, 
niet tot honorering over te gaan. Het is als het ware betrokken bij het nieuw te 
nemen besluit. Bovendien is een gebiedsbestuur, de notulen van de beoorde-
lingscommissie ten spijt, niet goed op de hoogte van het gewicht van de argu-
menten die in de oordeelsvormende vergadering van de beoordelingscommis-
sie in het kader van de prioritering over tafel zijn gegaan. Naar aanleiding van 
de meest recente jaarlijkse terugkoppeling van bezwaar/beroepszaken heeft 
het Algemeen Bestuur zich er al mee akkoord verklaard dat op dit punt een 
aanvullende bepaling wordt opgenomen in de Regeling subsidieverlening.

2. Een andere situatie doet zich voor, wanneer een NWO-bestuursorgaan het 
advies van de beoordelingscommissie accepteert, en vervolgens op grond 
van eigen beleidsoverwegingen, die niet op een lijn liggen met de inhoudelijk 
beoordelingscriteria als neergelegd in de programmabrochure, vindt dat zij 
het prioriteringsadvies niet één op één moet overnemen. In dat geval mag 
het bestuursorgaan van dat advies afwijken gezien de haar in artikel 9 van de 
NWO-instellingswet gegeven (beleids)bevoegdheid alsmede de formulering 
van voornoemd artikel 2.7, mits die afwijking afdoende wordt onderbouwd149

en tevens voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste. Mijn kritiek gegeven bij 
de voorbeelden 7a en 7b onder 9.7.4c sluit aan bij het gestelde onder boven-
staande punten 1 en 2.

3. Ondanks het door haar ingenomen standpunt in zaak 1999/010 ziet toch ook 
de Commissie B&B de beoordelingscommissies als ‘commissies waaraan de 
beslissing met uitzondering van administratieve organen’ is opgedragen. Dit 
blijkt uit het feit dat de Commissie B&B in de zaken 1999/012, 013 en 014 
(welke zaken uit dezelfde periode dateren als zaak 1999/010) verwijst naar 
artikel 125bis van de Ambtenarenwet, dat op zijn beurt verwijst naar arti-
kel 125, eerste lid, onderdeel n (thans lid l), van deze wet. In dit artikellid n 
(thans l) wordt gesproken van ‘commissies waaraan de beslissing met uitsluiting 
van administratieve organen is opgedragen’. Ook op dit punt is de advisering van 
de Commissie mijns inziens niet echt consistent.

Een puntenscore als motivering van een afwijzingsbesluit
Uit de zaak gegeven als voorbeeld 3 onder 9.7.b blijkt dat niet alleen volgens de 
Commissie B&B, maar ook volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

149 Zoals de laatste zin uit de overwegingen van zaak 1999/010.
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van State150 – onder bepaalde omstandigheden – in een subsidieafwijzingsbesluit 
volstaan kan worden met een puntenscore. Deze omstandigheden zijn, dat sprake 
is van een voorstel dat op grond van de individuele beoordeling van de leden van 
een beoordelingscommissie terecht komt op de voorlopige prioriteringslijst van 
de commissie op een kansloze plaats, terwijl dit voorstel niet meer is besproken 
in de oordeelsvormende vergadering van de commissie. De NWO-beoordelings-
commissies zouden met deze wetenschap hun voordeel kunnen doen, mits een 
dergelijke handelwijze als (hoofdlijn van) bestendig beleid in de Regeling subsi-
dieverlening wordt vastgelegd151.

De in het kader van het primaire proces te gebruiken beoordelingsschaal
In de zaak gegeven als voorbeeld 4 onder 9.7.4b stelt de Commissie B&B zich op 
het standpunt dat het gebruik door de beoordelingscommissie van een ruimere/
meer genuanceerde beoordelingsschaal dan door de referenten gehanteerd past 
in de visie dat de beoordelingscommissie een eigen oordeel toekomt in het kader 
van de prioritering van de voorstellen. Ik kan mij niet in dit standpunt vinden. 
Binnen de subsidieronde die voorwerp van onderzoek was in deel I, werd 5-punts 
schaal gebruikt. Hierbij stond de score 5 voor ‘onvoldoende’, en de score 4 voor 
‘verdient herschrijving/in deze vorm niet subsidiabel’. Daarmee bleef een sco-
rerange over van 1 t/m 3 (excellent/zeer goed/goed), waarbinnen de referenten de 
kwaliteit van de 176 subsidiabele voorstellen moesten onderbrengen. De beoor-
delingscommissie bracht een verfijning aan door gebruikmaking van tussenca-
tegorieën. Weliswaar is het de taak van de beoordelingscommissie om tot een 
selectie van voorstellen te komen, maar deze selectie vond nu wel plaats op weinig 
betrouwbare informatie. Immers, niet na te gaan valt of de commissiescore 1.25, 
1.50 of 1.75 klopte, waar de referenten telkens de score 1.0 hadden gegeven. Mijns 
inziens had de referenten al gevraagd moeten worden om met een scorerange van 
7 te werken om de gradaties van subsidiabiliteit meer genuanceerd aan te kunnen 
geven. Hierbij verdient het – om interpretatieverschillen door toedoen van de 
tussenliggende ‘gelabelde’ categorieën op te vangen – aanbeveling om enkel de 
extremen van de scorerange te benoemen.

Het beoordelingsproces voor 100% in handen van één gremium
Uit de zaak gegeven als voorbeeld 1 onder 8.7.4c blijkt dat het niet inschakelen 
van referenten het risico met zich brengt dat bij afgewezen aanvragers al gauw 
de schijn gewekt wordt dat niet zakelijke argumenten een rol hebben gespeeld 
bij de besluitvorming. Mijns inziens is het daarom noch verstandig noch fair om 

150 ABRvS 19 mei 2004, reg.nr. 200305743/1.
151 Kamerstukken II, 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 39.
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de uitkomst van welke subsidieprocedure dan ook afhankelijk te maken van het 
enkele oordeel van één gremium.

Kostenvergoeding in bezwaar
Op 12 maart 2002 is de Wet kosten bestuurlijke voorprocedures (Stb. 2002, 55) 
in werking getreden. Vóór de inwerkingtreding van deze wet had een belangheb-
bende de keuze een verzoek tot vergoeding van kosten gemaakt in een bezwaar-/
beroepsprocedure aan de bestuurlijke of burgerlijke rechter voor te leggen. Door 
het uiteenlopen van de jurisprudentie van de bestuursrechter en Hoge Raad was 
niet duidelijk in hoeverre die kosten voor vergoeding in aanmerking kwamen. 
Genoemde wet heeft daar verbetering in gebracht. Het vergoedingscriterium152

is in zoverre beperkt dat bij formele fouten en motiveringsgebreken geen ver-
goeding mogelijk is, omdat deze in bezwaar kunnen worden hersteld153. Dat 
betekent dat met name in geval van vernietiging van een bestreden besluit ten 
gevolge van een gegrond verklaard bezwaar van het type dat in deze subpara-
graaf 9.7.4 is besproken, door de bezwaarde om een onkostenvergoeding kan 
worden gevraagd. De hoogte van het toe te kennen bedrag hangt tevens af van de 
omvang van de betrokken belangen. Tot nog toe is slechts één maal een verzoek 
tot onkostenvergoeding ingediend, maar werd afgewezen omdat geen sprake was 
van onrechtmatig handelen van het bestuursorgaan, dat het bestreden besluit had 
genomen.

Samengevat zijn de conclusies die uit het in subparagraaf 9.7.4 besproken type 
bezwaren (schending van spelregels) getrokken kunnen worden:
a. Zolang NWO zich aan de op grond van de geldende wet- en regelgeving valide 

procedurespelregels en beginselen houdt, heeft zij verder beleidsvrijheid om 
haar beoordelingsprocedures naar eigen goeddunken in te richten.

b. De voor NWO geldende regelgeving, in hiërarchische rangorde gegeven is:
1. regels bij formele wet gegeven, en de (ongeschreven) ABBB;
2. de bepalingen van de Regeling subsidieverlening NWO en bijvoorbeeld 

de Code Belangenverstrengeling die zijn gegeven krachtens artikel 9 van 
de NWO-instellingswet, en als zodanig algemeen verbindende kracht heb-
ben154;

3. de NWO-brochureregels, voor zover deze berusten op de Regeling subsi-
dieverlening NWO;

152 Zie de artikelen 7:15 en 7:28 van de Awb.
153 Bangma, ‘de Gemeentestem’, no. 7160, p. 159-162; Winter e.a., ‘de Gemeentestem’, no. 7234, 

p. 425-433.
154 Zie Rb. 22 september 2000, rolnr. 99/5534 BELEI V52 BB.
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4. NWO-beleid dat is neergelegd in een programmabrochure of anderszins 
bekend is gemaakt nadat daarover een besluit is genomen als bedoeld in 
artikel 1:3, vierde lid, van de Awb.

5. Staand NWO-beleid dat niet is vastgelegd in officiële beleidsregels of een 
NWO-programmabrochure.

c. Het verdient aanbeveling de kernbepalingen uit de Regeling subsidieverlening 
NWO (waartoe in elk geval de artikelen 2.4, 2.6, en 2.8 van deze Regeling 
behoren) expliciet op alle NWO-procedures van toepassing te verklaren155.

d. Afwijking door een programmacommissie van de tevoren gegeven spelregels 
is slechts mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. Noodzakelijke voor-
waarde daarvoor is dat de commissie het besluit tot afwijking met betrekking 
tot een bepaalde procedurestap neemt voorafgaand aan de beoordeling van de 
voorstellen die bij die procedurestap betrokken zijn, die afwijking afdoende 
beargumenteert, en de betrokken aanvragers zo mogelijk vooraf op hoogte 
stelt en hun de gelegenheid geeft om hun voorstel terug te trekken respectie-
velijk als alternatief in de volgende ronde te laten meedingen.

e. Alleen een beoordelingscommissie mag op inhoudelijk gronden oordelen in 
het kader van een subsidiebeoordelingsprocedure ingevolge artikel 2.6 van 
de Regeling subsidieverlening. Inhoudelijke criteria kunnen door een NWO-
gebiedsbestuur of daarmee gelijk gesteld NWO-bestuursorgaan in elk geval 
niet gebruikt worden om de door een beoordelingscommissie geadviseerde 
prioritering om te keren.

f. Beleidscriteria kunnen alleen gebruikt worden door het betrokken bestuursor-
gaan teneinde de prioriteringsvolgorde om te keren, mits die omkering bear-
gumenteerd is en voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste.

g. In principe geldt binnen NWO de beleidsregel ‘nieuwe ronden, nieuwe 
kansen’.

h. De NWO-bureaus dienen zich er rekenschap van te geven dat niet vrijelijk 
gekozen kan worden tussen een aanbestedingsprocedure en een subsidiepro-
cedure.

i. Het is noch verstandig noch fair om de uitkomst van welke subsidieprocedure 
dan ook afhankelijk te maken van het enkele oordeel van één gremium.

j. Het staande beleid van een bestuursorgaan kan leiden tot het aanbrengen van 
een verfijning bij toepassing van het gelijkheidsbeginsel.

k. In de inleiding van 9.7.4d werd speciale aandacht gevraagd voor het belang dat 
NWO heeft bij het vastleggen van haar beleid in officiële regelingen, gezien 

155 W. den Ouden & K.M. Westra, ‘Gemeentelijke subsidies en de Awb’, de Gemeentestem nr. 7156, 8 
febr. 2002, p. 29.
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het feit dat tegen algemeen verbindende voorschriften, in tegenstelling tot 
beleidsregels, geen bezwaar/beroep openstaat.

l. Tegen beleid kan binnen NWO met succes in bezwaar worden gekomen, voor 
zover dat beleid een rol heeft gespeeld bij de besluitvorming in eerste instantie. 
Daarmee lijkt NWO in het kader van bezwaarschriftenprocedures afdoende te 
voldoen aan het vereiste van artikel 7:11 Awb (heroverweging op basis van het 
ingediende bezwaarschrift).

m. Onder bepaalde omstandigheden kan volgens de ABRvS in een subsidieafwij-
zingsbesluit volstaan worden met een puntenscore.

Het verdient aanbeveling bovenstaande conclusies a t/m k op te nemen in de 
Regeling subsidieverlening of in een protocol ten behoeve van programmacom-
missies en NWO-bureaus.

9.7.5 Nieuwe feiten

Hierbij wordt onderscheiden in twee soorten nieuwe feiten. Enerzijds gaat het om 
feiten die door het bestuursorgaan zijn verzameld bij de voorbereiding van het 
te nemen subsidiebesluit en ten aanzien waarvan de hoorplicht van artikel 4:7 
Awb geldt. Deze feiten komen tersprake onder 9.7.5a. Anderzijds betreft het alle 
overige feiten die voor de beoordeling weliswaar relevant zijn, met name door de 
aanvrager ingebrachte feiten en feiten die buiten de procedure om plaatsvinden 
ná de deadline voor indiening respectievelijk nadat het besluit in eerste instantie 
is genomen. Deze feiten komen ter sprake onder 9.7.5b.

9.7.5a Bezwaren tegen schending wederhoor principe
De Commissie B&B gaat er vanuit dat waar tijdens de besluitvorming in eerste 
instantie schending van deze hoorplicht heeft plaatsgevonden, dit gebrek wordt 
gerepareerd bij gelegenheid van de hoorzitting die in het kader van de bezwaar-/
beroepsprocedure plaatsvindt. De achterliggende gedachte van de Commissie 
hierbij is dat de bezwaarde daarmee, na ontvangst van het volledige bezwaardos-
sier, alsnog de kans geboden om zijn zaak alsnog toe te lichten156. Wanneer dan 
tevens vaststaat, dat de bezwaarde door die schending niet in een dusdanig nade-
liger positie terecht gekomen is ten aanzien van de overige aanvragers binnen 
dezelfde subsidieronde dat de afwijzing van zijn voorstel daarvan mogelijk het 
gevolg is, dan kan haar inziens met toepassing van artikel 6:22 Awb het bestre-
den besluit in stand gelaten worden. Deze opvatting van de Commissie B&B sluit 

156 Zoals zaak 2001/024.



249

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

aan bij de opvatting van Tak157 op dit punt. Zoals reeds vermeld in subparagraaf 
3.5.1 wordt in de literatuur aan de hoorplicht in eerste instantie minder strikt 
vastgehouden dan in bezwaar-/beroep158. Van die toepassingsruimte maakt de 
Commissie B&B gebruik, zoals uit de volgende overwegingen van de Commissie 
B&B uit het laatste jaar van de vorige eeuw moge blijken. 

‘Indien een gebiedsbestuur of een beoordelingscommissie een element inbrengt dat nog 
niet eerder in de procedure is ingebracht, dan eist de zorgvuldigheid volgens de Commissie 
B&B niet in alle gevallen dat hoor- en wederhoor wordt toegepast. Naar het oordeel van 
de Commissie zijn de nieuwe elementen die door het gebiedsbestuur (in casu) in de 
beoordeling zijn ingebracht niet van overwegende invloed geweest op het eindoordeel159’,
en ‘De zorgvuldigheid vereist echter niet dat een bezwaarde in de gelegenheid wordt 
gesteld om te reageren op ieder oordeel dat op enig moment in deze procedure wordt 
gegeven160’.

Deze overwegingen zijn binnen NWO wel gezien als een vrijbrief om zelf te bepa-
len wanneer aan aanvragers de gelegenheid geboden wordt tot wederhoor. Dat 
dit de Commissie te ver ging, blijkt uit de volgende commissieoverwegingen ten 
overvloede in zaak 2000/005: 

‘Terzijde wijst de Commissie erop dat de besluitvormingsprocedure van het gebiedsbestuur 
in het kader van de subsidieronde middelgrote investeringen zodanig is ingericht dat 
de aanvragers geen gelegenheid wordt geboden tot wederhoor naar aanleiding van de 
referentenrapporten betreffende de definitieve aanvraag. …Het kunnen inbrengen van 
commentaar op kritiek aangaande zijn voorstel, in de wetenschap dat dit commentaar 
vervolgens bij de besluitvorming wordt meegewogen – zoals uit het eindoordeel moge 
blijken –, is voor de acceptatie van het eindoordeel door de betrokken wetenschappelijk 
onderzoeker belangrijk. De motivering wint daarmee aan overtuigingskracht. De 
Commissie geeft dan ook in overweging in de procedure in te bouwen dat aanvragers op 
referentenrapporten kunnen reageren’. 

Daarmee geeft de Commissie aan dat, waar referenten zijn ingeschakeld, – los 
van wat er in de Regeling subsidieverlening NWO en/of de programmabrochure 
staat vermeld – een zorgvuldige besluitvorming vereist dat een aanvrager in elk 
geval één maal gehoord wordt alvorens zijn voorstel af te wijzen.

157 Tak, 2005, p. 675.
158 Schreuder-Vlasboom, 2006, p. 170-171; Koenraad & Sanders 2006, p. 63.
159 Zaak 1999/018.
160 Zaak 1999/015.
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Vervolgens doet zich de situatie voor waarin een voorstel over panelonderzoek 
wordt afgewezen vanwege de kritiek ten aanzien van de onderzoeksmethode. 
Het voorstel wordt herschreven en opnieuw ingediend. Ook dit herziene voorstel 
wordt afgewezen, nu vanwege de kritiek dat de noodzaak voor panelonderzoek 
onvoldoende onderbouwd is. De onderzoeker gaat vervolgens in beroep tegen het 
feit dat het wederhoor principe is geschonden met betrekking tot deze laatste 
kritiek. De Commissie B&B overweegt dan: 

'De Commissie is van mening dat de handelwijze om in een tweede ronde de aanvraag 
enkel op een novum af te wijzen zonder speciale motivering niet van zorgvuldigheid 
getuigt, temeer daar die afwijzing steun op een stemverhouding van drie staat tot vijf 
binnen het besluitvormend orgaan. Het feit dat verzoeker tot op zekere hoogte heeft 
kunnen reageren op het desbetreffende referentenrapport maakt dit niet anders, omdat 
verzoeker er bij die reactie vanuit mocht gaan dat de noodzaak tot panelonderzoek geen 
discussiepunt vormde161’.

Hierna volgt gegrond verklaring van het bezwaar alsook honorering van de aan-
vraag.

Laatst besproken zaak wordt feitelijk gegrond verklaard vanwege een motive-
ringsgebrek, en niet vanwege schending van de hoorplicht. Helaas expliciteert de 
Commissie B&B dat niet.

De in 2000 aangegeven lijn trekt de Commissie B&B in 2002 door het begrip 
‘verrassingselement’ te introduceren. Deze introductie vindt heel terloops plaats 
door middel van de volgende overweging: 

‘De Commissie is van oordeel dat bedoelde opmerkingen [lees: in het eindoordeel] wel 
degelijk als verrassingsargumenten te beschouwen zijn, zodat verzoeker terecht stelt dat 
hem het recht op een weerwoord ten aanzien van deze punten is onthouden162’.

Hierna wordt het bezwaar gegrond verklaard, overigens zonder nadere overwe-
ging dat bezwaarde door schending van het wederhoor principe benadeeld is. 
Sindsdien hanteren zowel de Commissie B&B als NWO het begrip ‘verrassings-
element’ om te bepalen wanneer sprake is van schending van de hoorplicht in 
eerste instantie. De volgende overwegingen zijn daar nog een voorbeeld van: 

‘Bovendien kan de beoordelingscommissie een verzoeker de kans geven om in dupliek 
wederom te antwoorden indien het oordeel van de beoordelingscommissie afwijkt van dat 

161 Zaak 2000/004.
162 Zaak 2002/090.
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van de referenten, zoals in onderhavige zaak is gebeurd. Zij is hiertoe echter niet zonder 
meer verplicht. … Naar het oordeel van de Commissie komen hier geen totaal nieuwe 
onderwerpen aan de orde. Hooguit gaat het over nieuwe elementen van de vraagtekens 
die eerder in de procedure aan de orde zijn gesteld. Dat de beoordelingscommissie 
de vraagtekens verder heeft gemotiveerd, getuigt volgens de Commissie juist van 
zorgvuldigheid met betrekking tot de motivering. Dat hierbij dan eventueel nieuwe 
elementen naar voren kunnen komen, kan onvermijdelijk zijn163’.

In het kader van hoor en wederhoor gaat het volgens de Commissie B&B om het 
standpunt van de beoordelingscommissie als zodanig. Uiteraard moet dat stand-
punt inzichtelijk zijn. Een preadvies op zichzelf is slechts een intern stuk, dat 
bij hoor en wederhoor buiten beschouwing blijft, tenzij in het standpunt ernaar 
wordt verwezen. In gelijke zin moet worden geoordeeld over een eventuele notitie 
die, na hoor en wederhoor, voor de uiteindelijke besluitvorming is opgesteld.

9.7.5b Bezwaren betreffende het meenemen van externe nieuwe feiten
Hieronder volgt een aantal overwegingen die het standpunt van de Commissie 
B&B tot 2004 ten aanzien van door een aanvrager ingebrachte nieuwe feiten dui-
delijk maken. 

‘Hoewel men bij de beoordelingscommissie algemene kennis mag veronderstellen, 
neemt dit niet weg dat men de relevante informatie in de aanvraag dan wel in het 
weerwoord had moeten vermelden. Dit is niet in voldoende mate gebeurd. Verder is in 
het beroepschrift informatie gegeven die ten tijde van de beoordeling van de aanvraag 
nog niet voorhanden was. De Commissie B&B is van mening dat na beoordeling van 
de aanvraag geen rekening meer gehouden kan worden met nieuwe feiten; dat zou het 
beoordelingsproces teveel verstoren164’, en ‘het is ondoenlijk (lees: voor verweerder) om 
eerder bij NWO ingebrachte kennis, die op een aanvraag betrekking heeft respectievelijk 
kan hebben, te inventariseren165’. Als praktische tip geeft de Commissie nog mee dat ‘de 
enkele verwijzing – naar publicaties en andere relevante feiten – in een aanvraag niet 
voldoende is166’.

In 2004 scherpt de Commissie haar standpunt aan betreffende de mogelijkheden 
voor een aanvrager om nieuwe informatie in te brengen. Zij stelt dan dat alle rele-
vante informatie betreffende het voorstel in de aanvraag zelf terug te vinden moet 

163 Zaak 2004/016.
164 Zaak 1999/012 (administratief beroep).
165 Zaak 2001/005 (administratief beroep).
166 Zaak 2003/032 (bezwaarschriftprocedure).
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zijn. De desbetreffende overwegingen luiden: ‘Een aanvrager is verantwoordelijk 
voor het verstrekken van álle voor zijn aanvraag relevante informatie in zijn aanvraag 
en draagt dan ook de consequenties van het niet (tijdig) verstrekking van die informatie. 
De procedure is derhalve geen interactief proces dat kan leiden tot een verbeterd voorstel, 
bijvoorbeeld door niet in de aanvraag verstrekte informatie alsnog in het weerwoord 
te geven. Er is dan sprake van een ongeoorloofde uitbreiding van de aanvraag167’. Dat 
neemt niet weg dat de Commissie B&B rond diezelfde tijd168 veeleisender lijkt te 
worden ten opzichte van het bestuursorgaan met betrekking tot informatie die niet 
in de procedure werd ingebracht door de aanvrager (wel werd ernaar verwezen), 
maar desondanks de uitkomst van de besluitvorming in een voor de aanvrager 
gunstige zin zou kunnen beïnvloeden. Het gaat om de volgende commissieover-
weging: ‘dat aan het enkele feit dat het (Engelse) onderzoek nog niet was gepubliceerd 
bij de beoordeling te zwaar gewicht is toegekend. In ieder geval had in dat Engelse onder-
zoek aanleiding moeten worden gevonden de gegeven beoordeling nader te motiveren’.
Weliswaar laat de Commissie B&B hier expliciet in het midden in welke mate een 
beoordelingscommissie met de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied reke-
ning moet houden na de deadline voor indiening, maar toch was het betrokken 
bestuursorgaan niet blij met deze overweging. Bedoeld onderzoek was (nog net) 
gepubliceerd vóór de beslisdatum, maar nadat de beoordelingsvergadering al had 
plaatsgevonden. De Commissie B&B lijkt hier te refereren aan de algemene regel 
dat alle feiten en omstandigheden die gerelateerd kunnen worden aan de toestand 
op de datum waarop het primaire besluit is genomen, moeten worden meegeno-
men169. Het betrokken bestuursorgaan was het met deze laatste overweging niet 
eens en heeft op dit punt een contrair besluit genomen170. Dit lijkt me, afgezien nog 
van praktische overwegingen, een terechte beslissing, nu het gelijkheidsbeginsel 
met zich brengt, dat vanaf het moment waarop de aanvragen worden toegezonden 
aan de referenten, aanvragen niet meer kunnen worden aangevuld.

In een zaak uit 2001 beroept een bezwaarde zich pas voor het eerst tijdens de 
zitting die in het kader van zijn beroepszaak is gehouden, op een publicatie uit 
1998. De Commissie overweegt in deze zaak: 

‘Voor wat betreft het vraagpunt of met ‘nieuwe informatie’ van beide partijen rekening 
gehouden mag respectievelijk moet worden, luidt het antwoord van de Commissie … 
enkel voor de door verzoeker ingebrachte informatie bevestigend. Daarmee ontkent 

167 Zaak 2004/062 (bezwaarschriftprocedure).
168 Zaak 2004/070 (bezwaarschriftprocedure).
169 Koenraad & Sanders, 2006, p. 97-101.
170 Zie onder 9.8, punt 5 met contraire zaak 2004/031.



253

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

de Commissie niet dat aan het tijdstip waarop de aanvragen zijn ingediend cruciale 
betekenis toekomt vanwege het feit dat (mede) sprake is van een onderlinge vergelijkende 
beoordeling van aanvragen. Nu het echter gaat om informatie, die reeds publiekelijk 
bekend was op het moment van indiening, kan deze informatie ook al indirect een 
rol hebben gespeeld bij de aanvraag respectievelijk de beoordeling. Niet valt in te zien 
waarom een directe verwijzing naar die informatie ter nadere onderbouwing van een 
in de aanvraag ingenomen standpunt de relatieve beoordeling in het kader van de 
besluitvorming in het gedrang brengt171’.

Daarmee wijkt de Commissie wel erg ver af van de door haar uitgezette lijn. 
De Commissie B&B sprak de kostenbesparing die de bezwaarde in deze zaak 
aanvoerde blijkbaar aan. Dit is echter een beleidsmatig, maar geen wetenschap-
pelijk argument. Zij relateert hier de door de bezwaarde ingebrachte feiten aan 
het tijdstip dat bepalend is voor de inhoud van het primaire besluit (‘het gaat om 
informatie die reeds publiekelijk bekend was op het moment van indiening’). 
Echter, daarmee snijdt de Commissie in eigen vlees. Zij heeft immers zelf ook – 
en mijns inziens terecht – gesteld dat een enkele verwijzing naar een publicatie 
of website niet voldoende is. In dit geval ontbrak zelfs die verwijzing. Dit ging het 
betrokken bestuursorgaan dan ook duidelijk een brug te ver, met eveneens een 
contrair besluit als resultaat172. Daarmee volgde het bestuursorgaan het algemene 
standpunt ingenomen in de rechtsliteratuur dat bij de heroverweging van sub-
sidiebesluiten waarbij geprioriteerd wordt vanwege een beperkt budget, nieuwe 
informatie die relevant is voor de inhoudelijke oordeelsvorming, geen rol kan 
spelen173. Hier geldt de ‘deadline voor indiening’ als fatale termijn. Dit lijkt mij 
het juiste standpunt.

Ook de overwegingen in zaak 2002/025 getuigen, ten gunste van de aan-
vrager, van een meer flexibele houding van de Commissie B&B met betrekking 
tot het moment dat nog nieuwe feiten kunnen worden ingebracht. Hier gaat het 
echter niet, zoals in de voorgaande zaak, om zakelijke feiten van buitenaf die de 
inhoud van de aanvraag in een ander daglicht plaatsen, maar om ‘voor de beoorde-
ling verzachtende omstandigheden’ in het kader van een Aspasia-aanvraag, die de 
bezwaarde pas kenbaar maakte in haar bezwaarschrift. De betreffende commis-
sieoverwegingen luiden als volgt: ‘Nu verzoekster daarom niet expliciet is gevraagd 
in het aanvraagformulier, kan haar niet verweten worden de situatie binnen haar 
faculteit (opm.: die als bijzonder vrouw-onvriendelijk werd geschetst) niet bij de aan-

171 Zaak 2001/017.
172 Zie onder 9.8, punt 2 met contraire zaak 2001/017.
173 Koenraad & Sanders 2006, p. 97-101; Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 532; Samsoms Algemene 

wet bestuursrecht III, artikelsgewijs commentaar. G.P. Kleijn, art. 7:11, tweede lid, Ex nunc of ex tunc 
heroverwegen, en W. den Ouden, art. 7:25, Omvang toetsing.
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vraag kenbaar te hebben gemaakt’. De Commissie B&B is er voor om alle omstan-
digheden van een bezwaarzaak te heroverwegingen. De Commissie heeft daarom 
deze omstandigheden mijns inziens terecht meegewogen.

Wanneer het niet gaat om nieuwe informatie die voor de inhoudelijke oordeels-
vorming, maar om nieuwe feiten die procesmatig van belang (kunnen) zijn, 
leidt volgens het NWO-bureau de indiening van een bezwaar-/beroepschrift tot 
uitgestelde besluitvorming, zodat die nieuwe feiten worden meegenomen. Een 
voorbeeld hiervan is het geval waarin een VIDI-kandidaat na indiening van zijn 
bezwaarschrift, tot hoogleraar werd benoemd. Volgens de toepasselijke VI-bro-
chure waren hoogleraren uitgesloten van een VIDI-subsidie. Het bezwaarschrift 
van deze VIDI-aanvrager kon daarmee nooit meer tot honorering leiden. Het 
bezwaarschrift werd ingetrokken. Van de acht gegronde bezwaren betreffende 
nieuwe feiten (zie Tabel 9.5) heeft geen enkel bezwaar alsnog tot honorering 
geleid. Van de 32 ongegronde bezwaren is er één na rechterlijke uitspraak alsnog 
gehonoreerd174.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 5 (nieuwe feiten)
De wijze waarop de Commissie B&B over de jaren heen is omgegaan met nieuwe 
feiten die in de loop van de procedure zijn ingebracht, getuigt van een pragmati-
sche benadering. Het lijkt goed om deze pragmatische benadering vast te houden 
en wel in zijn scherpste vorm. Dat betekent dat alleen rekening gehouden dient te 
worden met de informatie die een aanvrager in zijn aanvraag heeft verwerkt, en 
dat een enkele verwijzing naar een website of publicatie onvoldoende is. Ware dit 
anders, dan zou een aanvrager zijn aanvraag met eenzijdig geselecteerde publica-
ties in zijn weerwoord verder kunnen onderbouwen. Op dat moment zijn echter 
de inhoudelijke experts al aan zet geweest, en kunnen dus zo nodig niet meer 
signaleren dat er met betrekking tot het voorstel ook minder gunstige publicaties 
voorhanden zijn. In de literatuur en de rechtspraak175 wordt erkend dat in geval 
van subsidiebesluiten waarbij tussen aanvragers in concurrentie wordt getreden, 
geen heroverweging ex nunc mogelijk is. De wet dwingt ook niet tot een andere 
benadering. 

De vraag is of het verschil in benadering van de Commissie B&B ten aanzien 
van nieuwe feiten in de in deze subparagraaf 9.7.5b gegeven voorbeeldzaken te 
maken heeft met het feit dat in bezwaar een volledige heroverweging dient plaats 
te vinden, terwijl de wet in administratief wat meer ruimte laat voor zowel een 
volledige als een meer beperkte toetsing van het bestreden besluit. Om die reden 

174 Zaak 2000/015.
175 Zoals Koenraad & Sanders 2006, p. 97-101.
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is in de voetnoten die naar die voorbeeldzaken verwijzen, aangegeven of het een 
bezwaarprocedure of administratief beroep betreft. Ik heb echter geen verband 
gevonden tussen het in tweede instantie gevoerde type procedure (bezwaar of 
administratief beroep) en de wijze waarop de Commissie B&B in de besproken 
zaken met nieuwe feiten is omgegaan. De uitspraak van de Commissie B&B dat 
nog met nieuw gepubliceerde informatie rekening moet worden gehouden tot 
het moment dat het besluit in eerste instantie genomen wordt, moet gezien het 
karakter van subsidieprocedures dan ook als een slippertje beschouwd worden om 
van het inbrengen van publicaties in de bezwaarfase maar helemaal te zwijgen. 
Dat kan absoluut niet. Al zouden de in de bezwaarfase ingebrachte publicaties 
nog zo overtuigend het gelijk van de bezwaarde bewijzen, dan kan dat feit niet 
verbloemen dat de inhoud van de aanvraag zelf te kort schoot. Een te kort schie-
tend voorstel verdient een afwijzing. Vanwege de transparantie van de procedure 
alsook vanwege het beginsel van gelijke behandeling lijkt het wenselijk een en 
ander in de Regeling subsidieverlening NWO duidelijk vast te leggen.

9.7.6 Ondeugdelijke motivering

Konijnenbelt & Van Male176 noemen als kenmerk van het bestuursrecht dat het 
bestuursorganen aan het werk zet, waarbij deze organen moeten beslissen wat in 
een concreet geval rechtens is. Zij noemen dit ‘individualiserend overheidsoptre-
den’. Bij elke concrete beslissing hoort dan, wil sprake zijn van een rationele en 
verantwoorde beslissing, een draagkrachtige of – in de termen van artikel 3:45 
Awb – een ‘deugdelijke’ motivering. Zoals in subparagraaf 3.8.2 uiteen gezet is, 
delen Konijnenbelt & Van Male een deugdelijke motivering op in een maior, een 
minor, en een conclusie. De maior ziet toe op de toegepaste regels en de inter-
pretatie daarvan; de minor ziet op de feiten waarop de regels worden toegepast. Een 
essentieel onderdeel van de NWO-subsidieprocedures vormt echter de prioritering 
van de ingediende voorstellen, die door onderlinge vergelijking van die voorstel-
len plaatsvindt. Een afgewezen aanvrager krijgt geen inzicht in de voorstellen en 
de daarop betrekking hebbende stukken van de overige kandidaten177. Dat maakt 
het, vooral waar de kwaliteit van de voorstellen elkaar weinig ontloopt, moeilijk en 
gecompliceerd om afwijzende subsidiebesluiten zo te onderbouwen dat de motive-
ring volledig aansluit bij het door Konijnenbelt & Van Male geschetste theoretisch 
kader voor een deugdelijke motivering. De Commissie B&B toetst de deugdelijk-
heid van de motivering van een afwijzingsbesluit genomen in het kader van een 
subsidieronde daarom op een wat pragmatischer wijze. Indien een motivering van 

176 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 28 en p. 302-306.
177 Zie paragraaf 9.7.14.4
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een afwijzend besluit in het licht van wat eerder tijdens de procedure is voorgeval-
len, voor de bezwaarde – naar objectieve maatstaven – begrijpelijk respectievelijk 
afdoende duidelijk is geformuleerd, dan spreekt de Commissie B&B van een draag-
krachtige motivering178. Anders gezegd: ‘Een motivering, hoe summier ook, moet in 
het dossier te traceren zijn179’. Dit betekent dat aan een (draagkrachtige) motivering 
van een afwijzingsbesluit niet steeds dezelfde eisen worden gesteld. Het type pro-
cedure waarop het besluit betrekking heeft, speelt hier een rol. Daarom wordt in 
deze subparagraaf onderscheiden tussen de motivering van besluiten die betrek-
king hebben op een voorselectieprocedure (zie onder 9.7.6a) en de motivering 
van besluiten die betrekking hebben op een volledige beoordelingsprocedure (zie 
onder 9.7.6b). Onder 9.7.6c wordt teruggekoppeld naar Tabel 9.5.

9.7.6a De motivering van een afwijzingsbesluit in het kader van een voorselectie
Zoals aangegeven in het overzicht van een doorsnee beoordelingsprocedure180

bestaat bij een grote aanvraagdruk181 op grond van artikel 2.6 van de Regeling 
subsidieverlening NWO de mogelijkheid om de kansloze aanvragen, na het geven 
van de gelegenheid tot weerwoord, af te wijzen zonder inschakeling van referen-
ten. De procedure waarbij dit gebeurt, gaat vooraf aan de selectieprocedure waarbij 
referenten worden ingeschakeld en die leidt tot het honoreringsbesluit. Daarom 
heet deze procedure de ‘voorselectie’, te onderscheiden van een vooraanmeldings- 
procedure. Een voorselectie leidt tot het besluit ‘doorgaan naar de vervolgproce-
dure’ dan wel ‘afgewezen’ in tegenstelling tot een vooraanmeldingsprocedure die 
uitmondt in een advies, waartegen niet in bezwaar/beroep gekomen kan worden. 
De zaken die in het kader van dit onderzoek betrekking hebben op een voorselec-
tie zijn182 eerder gedefinieerd als ‘categorie I’-zaken in tegenstelling tot ‘categorie 
II’-zaken. Deze laatste zaken hebben de volledige beoordelingsprocedure (waarbij 
standaard referenten worden ingeschakeld) doorlopen.

Het aantal bezwaar-/beroepschriften (6,8%) tegen een afwijzingsbesluit in het 
kader van een voorselectie is relatief groot gezien het feit dat deze voorstellen als 
‘kansloos’ uit de voorselectie komen. Dit type bezwaren leidt weliswaar in 32,1% 
van de gevallen nog tot een gegrond bezwaar, maar praktisch nooit183 tot subsidië-

178 Zaak 2003/030.
179 Zaak 2004/018.
180 Zie Hoofdstuk 2, p.2, onder ‘fase 4’.
181 Definitie ‘aanvraagdruk’: het aantal ingediende voorstellen in verhouding tot het beschikbare sub-

sidiebudget.
182 Zie paragraaf 8.6, vierde alinea.
183 Zaak 2001/012 is hiervan het enige voorbeeld. Het beroepschrift werd niet gegrond verklaard van-

wege een motiveringsgebrek, maar vanwege schending van de procedureregels. Zie onder 9.7.4d, 
voorbeeld 6.
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ring. Doorgaans is het de aanvragers van in de voorselectie afgewezen voorstellen 
te doen om de inhoudelijke kritiek op hun voorstel. De Commissie B&B is op dit 
punt echter steeds duidelijk geweest: 

‘Het is niet de bedoeling om in het kader van een voorselectie de wetenschappelijke kwaliteit 
van een voorstel diepgaand te beoordelen. Het gaat slechts om een globale kwalitatieve 
vergelijking van de ingediende, met elkaar concurrerende voorstellen (waarbij de overige 
aanvragen het referentiekader vormen), eventueel beperkt tot enkele van de gegeven 
beoordelingscriteria. Een absoluut oordeel komt pas in de vervolgprocedure aan bod. 
Elk lid van de beoordelingscommissie dient in staat te worden geacht om een dergelijke 
vergelijking uit te voeren184’, en ‘De Commissie meent dan ook dat verzoeker geen recht 
heeft op inhoudelijke argumenten waarom zijn aanvraag minder scoort respectievelijk 
op welke gebieden… Wel meent de Commissie dat, waar blijkt dat de inhoud van een 
voorstel is meegewogen ondanks de bedoeling van de beoordelaars, de afwijzingsgronden 
op dit punt ook uitlegbaar en naar objectieve maatstaven begrijpelijk moeten zijn. Niet 
volstaan kan dan worden met de mededeling dat ‘de inhoud van het plan nu eenmaal 
niet klopt’. Alsnog inschakeling van minimaal 2 referenten ligt in de reden om uit de 
huidige impasse te (kunnen) geraken185’.

Een en ander neemt niet weg dat de Commissie B&B van mening is dat in bepaalde 
gevallen ook een afwijzingsbesluit als resultaat van een voorselectie duidelijk zal 
moeten maken hoe de afweging in het kader van de gevoerde procedure tot stand 
is gekomen. Hierbij heeft de Commissie het geval op het oog waarin het volledig 
uitgewerkte aanvragen betreft186. De Commissie realiseert zich daarbij dat er een 
grens getrokken kan worden waarbuiten niet meer gesproken kan worden van 
een correcte uitvoering van die procedure. De Commissie overweegt hier: ‘dat 
de selectiecommissie die grens niet heeft overschreden door ‘niet kansrijk’/’kansloos’ 
nadere invulling te geven door middel van de stellingname dat van ‘ kansloos’ sprake is 
in die gevallen waarin niet minstens twee commissieadviezen ‘kansrijk’ zijn verkregen. 
Feitelijk is de mate van zekerheid dat het desbetreffende voorstel niet voor honorering in 
aanmerking komt, hét criterium van de voorselectie187’. Ook signaleert de Commissie 
dat, in geval het selectiecriterium van de voorselectie aanzienlijk afwijkt van de 
selectiecriteria in de vervolgprocedure geen sprake kan zijn van een betrouwbare 
voorselectie omdat deze dan haar trechterfunctie dan niet kan vervullen188.

184 Zaak 2004/033.
185 Zaak 2003/005.
186 Zaak 2003/010.
187 Zaak 2002/023.
188 Zaken 2002/071 en 2003/046.
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Voorbeelden uit de praktijk
– ‘Met betrekking tot verzoekers bezwaar dat uit het bestreden besluit niet blijkt op grond 

waarvan verzoekers aanvraag minder scoort op innovativiteit, wijst de Commissie erop 
dat het in onderhavige selectieronde niet gaat om een absoluut oordeel, maar om een 
relatief oordeel, waarbij de overige aanvragen het referentiekader hebben gevormd189’.

– ‘Tijdens de zitting heeft verweerder gesteld dat de beoordelingscommissie unaniem 
van oordeel was dat verzoekers voorstel in vergelijking tot de overige voorstellen geen 
uitzicht bood op honorering, ongeacht de divergerende oordelen van de pre-adviseurs op 
onderdelen. De Commissie acht genoegzaam aangetoond dat de beoordelingscommissie 
niet blindgevaren heeft op die oordelen en dat de discrepantie daartussen juist tot een 
uitvoerige beraadslaging heeft geleid binnen de beoordelingscommissie. De Commissie 
heeft er begrip voor dat een aanvrager moeite heeft met een dergelijk vergelijkend oordeel 
zonder dat de overige voorstellen hem bekend zijn. Verzoeker wist echter, mede gezien 
de hem tevoren over de procedure verstrekte informatie waaraan hij begon, toen hij zijn 
aanvraag indiende. Indien verzoeker de garantie had gewild van een diepgaand inhoudelijk 
oordeel, had hij zijn aanvraag in het kader van de Open Competitie of een specifiek 
programma moeten indienen, omdat laatstbedoelde programma’s de inschakeling van 
(vakinhoudelijke) referenten zonder meer garanderen190’.

– ‘Het precieze percentage voorstellen dat voor verdere afhandeling resp. afwijzing in 
aanmerking komt, zou moeten afhangen van de kwaliteit van de voorliggende aanvragen 
en niet van het aantal over de verschillende beoordelingscommissies verdeelde aanvragen. 
De Commissie heeft vastgesteld dat aan dit kwaliteitscriterium bij de vaststelling van 
bedoeld percentage niet de hand is gehouden. Echter voegt zij hieraan toe, dat verzoeker 
daarvan niet de dupe is geworden191’.

9.7.6b De motivering van een afwijzingsbesluit in kader van een volledige 
beoordelingsprocedure

Vele malen overweegt de Commissie naar aanleiding van een beweerd motive-
ringsgebrek: ‘Het behoort tot de taak van een NWO-beoordelingscommissie om zich 
een zelfstandig oordeel te vormen over de door haar te beoordelen aanvragen, zij het dat 
dit oordeel een verdergaande onderbouwing behoeft naarmate het verder afwijkt van de 
referentenrapporten192’. Maar, overweegt de Commissie B&B elders: ‘Het wettelijk 
vereiste van een begrijpelijke motivering van een besluit tot afwijzing van een subsidie 
voor wetenschappelijk onderzoek gaat niet zo ver dat de motivering in dient te gaan 
op een in het kader van de beoordeling van dat onderzoek gevoerd wetenschappelijk 

189 Zaak 2002/014.
190 Zaak 2002/013.
191 Zaak 2002/071.
192 Zaak 2004/068.
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debat193’, en ‘Noch het afwijzingsbesluit, noch de bezwarenprocedure leent zich voor het 
voeren van een discussie over de inhoud van het voorstel194’. Toch kan dit niet verletten 
dat het (materiële) motiveringsvereiste eist dat het bestuursorgaan steekhoudende 
argumenten zal moeten aandragen ter schraging van het genomen besluit195. De 
Haan, Drupsteen & Fernhout196 stellen in dit verband dat de aard en de omvang 
van de motivering uiteen kan lopen naar gelang er sprake is van grote aantallen 
routinematige besluiten, of op zichzelf staande, unieke besluiten. Ook achten zij 
de mate waarin een bestuursorgaan beschikt over beoordelings- of beleidsruimte 
bepalend voor de omvang van de motiveringsplicht. Waaraan zij deze vuistregels 
ontlenen, vertellen zij er echter niet bij. Alhoewel NWO over relatief veel beleids-
ruimte beschikt, is deze, zo niet helemaal dan toch in elk geval met betrekking 
tot te nemen subsidiebesluiten grotendeels ‘vastgezet’ in haar eigen algemene 
regelgeving en specifieke programmabrochures.

Uit de verschillende Commissie-adviezen betreffende motiveringsgebreken 
valt te distilleren dat de Commissie de volgende concrete eisen stelt aan een moti-
vering van een afwijzingsbesluit als resultaat van een volledige beoordelingspro-
cedure:
1. opname in de motivering van de eindconclusie van de beoordelingscommissie 

betreffende de referentenoordelen en verzoekers commentaar daarop;
2. aangeven of het voorstel is afgewezen vanwege gebrek aan kwaliteit (d.w.z. niet 

subsidiabel is) dan wel is afgewezen in het kader van de prioritering wegens 
gebrek aan voldoende budget (d.w.z. wél subsidiabel is ondanks afwijzing), 
en

3. wanneer een weerwoord is gevraagd respectievelijk gegeven is, de essentiële 
betekenis van dit onderdeel in de procedure transparant tot uitdrukking bren-
gen in de motivering197.

Toelichting ad 1: Het feit dat de motivering de eindconclusie van de beoordelings-
commissie betreffende de referentenoordelen dient te bevatten, betekent nog niet 
dat het besluitvormend orgaan standpunten in dient te nemen in alle gevallen 
waarin de rapporten van de adviseurs tegenstrijdigheden laten zien198.
Toelichting ad 2: De Commissie is van mening dat aanvragers er recht op hebben 
in geval van een afwijzing te vernemen of hun voorstel aan de NWO-kwaliteits-
norm voldoet, m.a.w. subsidiabel is. De Commissie vindt dat aanvragers dit recht 

193 Zaak 2004/011.
194 Zaak 2003/022.
195 Tak, 2005, p. 545-546.
196 De Haan, Drupsteen & Fernhout 2001, Deel I, p. 148.
197 Zaak 2003/031.
198 Zaak 2000/005.



260

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

hebben omdat de status/carrière van de onderzoeker daarmee gemoeid is. Ook 
kan het achterhouden van bedoelde informatie onzorgvuldig zijn ten opzichte 
van de aanvrager omdat deze hierdoor wellicht kansen misloopt op financiering 
binnen de eigen universiteit199 en/of in Europees verband200. Het gaat bij ‘sub-
sidiabiliteit’ niet – zoals wel verondersteld wordt – om een norm die een bepaald 
abstract en binnen de wetenschap algemeen geldend kwaliteitsniveau aangeeft. 
Subsidiabiliteit kan alleen maar gemeten worden aan de hand van concrete pro-
grammacriteria in het kader van een concrete ronde en daarmee in onderlinge 
concurrentie van de voorliggende voorstellen. Daaraan doet niet af dat een voor-
stel aan bepaalde minimumvereisten moet voldoen, met name op het punt van 
de vraagstelling en de methoden en technieken van onderzoek, om subsidiabel 
te (kunnen) zijn.

Toelichting ad 3: De volgende overwegingen van de Commissie B&B lichten 
dit derde vereiste nader toe. 

‘Een wederhoor procedure krijgt pas betekenis wanneer de partij die gelegenheid biedt 
tot wederhoor (verweerder) laat blijken wat zij in essentie van deze wederhoor vindt. De 
concrete (formele) mededeling in het afwijzingsbesluit dat verzoekers weerwoord niet 
genoeg aanleiding gaf om de beoordelingscommissie van haar voornemen af te brengen, 
vormt feitelijk voor verzoeker/aanvrager een ontoereikende terugkoppeling van de zijde 
van verweerder op de wederhoor teneinde de afwijzing te kunnen begrijpen, mede gezien 
het feit dat de afwijzing gebaseerd is op een vergelijkend oordeel waarbij de aanvrager 
geen inzicht krijgt in de overige aanvragen. De Commissie is dan ook van oordeel dat in 
zoverre het bestreden besluit aanvulling behoeft201’.

De Rechtbank Rotterdam heeft er ook op gewezen dat gemotiveerd ingegaan 
moet worden op de eisers reactie inzake de oordelen van de referenten in het 
afwijzingsbesluit202.

Ook de Afdeling bestuursrecht formuleert helder in de onder 9.7.1 (belangen-
verstrengeling) reeds besproken Aorta-subsidiezaak203 waaraan een deugdelijke 
motivering dient te voldoen. In deze zaak voerde de bezwaarde aan dat NOVEM 
niet motiveert waarom het Aorta-project niet voor subsidiëring in aanmerking 
kwam. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dan dat NOVEM bij de priorite-
ring van de aanvragen weliswaar gelet heeft op de doelstelling van het programma 
en de selectiecriteria, maar dat de positie van het project binnen de prioritering daar-

199 Zaken 2002/032 en 2003/038.
200 Zaak 2002/034.
201 Zaak 2003/046; zie ook zaak 2003/031.
202 Rb. Rotterdam 11 september 2001, rolnr. 00/1737 BELEI SIMO R1.
203 ABRvS 16 april 1997, nr. RO1.93.3051.
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mee nog niet is onderbouwd. NOVEM had in het afwijzingsbesluit, zo gespecifi-
ceerd mogelijk, moeten aangeven wat de uitkomst was van de beoordeling van het 
project aan de hand van de, op zichzelf objectieve, selectiecriteria in samenhang 
met de programmadoelstelling. Daarbij had NOVEM tevens moeten aangeven 
wat de overwegingen van de beoordelingscommissie waren die aan de uitkomst 
ten grondslag lagen. Met het overleggen van een kopie van de rangschikking en 
de relevante notulen van de commissievergadering is volgens de Afdeling in ieder 
geval niet voldaan aan de motiveringsplicht. Naast vernietiging van het bestreden 
besluit vanwege (de schijn van) belangenverstrengeling, besluit de Afdeling tevens 
tot vernietiging omdat dit besluit is genomen in strijd met het in het algemeen 
rechtsbewustzijn levende beginsel van behoorlijk bestuur, dat eist dat een besluit 
wordt gedragen door een deugdelijke en voor de betrokkene kenbare motivering. 
Vergelijkt men deze uitspraak van de ABRvS met het Puntenscore-arrest204, dan 
valt het volgende op. In laatstbedoelde zaak betoogt de bezwaarde dat de beoor-
deling van zijn onderzoeksvoorstel onzorgvuldig is geschied (nu dit voorstel van-
wege zijn lage plaats op de voorlopige prioriteringslijst niet meer besproken is in 
de commissievergadering), zodat de afwijzing niet op goede gronden is gebaseerd. 
De ABRvS stelt zich hier op het standpunt dat NWO beleidsvrijheid heeft bij de 
wijze waar op het aan die beoordelingswijze invulling geeft. Ook stelt de ABRvS 
vast dat de procedure overeenkomstig de geldende procedureregels is uitgevoerd. 
Een en ander resulteert in een ongegrond verklaring van het bezwaar. Blijkbaar 
redeneert de ABRvS dat, nu die zorgvuldig en rechtmatig uitgevoerde procedure 
leidt tot enkel een puntenscore, de positie van het voorstel binnen de prioritering ook 
gebaseerd mag zijn op die puntenscore, zodat daarmee voldaan is aan de eis van 
een deugdelijke motivering van die afwijzing.

Uit beide uitspraken van de ABRvS kan ik slechts twee conclusies trekken:
1. De formulering van het bezwaar-/beroepschrift luistert erg nauw. Het is de 

vraag of het fair is om dat over te laten aan de betrokken burgers, ook al zijn 
deze van hoog academisch niveau.

2. In de Puntenscore-zaak zijn alle voorstellen die de volledige beoordelings-
procedure in eerste aanleg doorliepen, met de daarbij behorende referenten-
rapporten en het weerwoord van de aanvragers daarop, voorafgaand aan de 
besluitvormende vergadering van de beoordelingscommissie aan alle leden 
toegezonden. Deze leden hebben de voorstellen van een score voorzien. De 
aldus verkregen scores vormden tezamen de voorlopige prioriteringslijst. De 
laagst geprioriteerde voorstellen zijn niet meer in de commissievergadering 

204 Zaak 2002/020, behandeld onder paragraaf 9.7.4b, vraagpunt 2, met uitspraak ABRvS 19.05.2004, 
reg.nr.200305743/1.
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besproken. Vervolgens stelt de ABRvS zich op het standpunt dat in dat geval 
de positionering van het voorstel op de voorlopige prioriteringslijst met de 
daarbij behorende score toereikt voor de motivering van het afwijzingsbesluit. 
Het is dan aan te bevelen dat NWO voortaan deze procedure volgt voor de 
laagst geprioriteerde voorstellen, zodat bij de motivering volstaan kan worden 
met toezending van de (geanonimiseerde) prioriteringslijst en de puntenscore 
voor het afgewezen voorstel van de aanvrager. Om geen andere verwachtin-
gen met betrekking tot de motivering te wekken, zou deze handelwijze – waar 
toegepast – tevoren kunnen worden aangekondigd in de brochure. Ten aan-
zien van alle in een commissievergadering besproken voorstellen die worden 
afgewezen zal een motivering moeten worden opgesteld die steekhoudende 
argumenten noemt voor de afwijzing.

De invulling door de Commissie B&B van de motiveringsplicht laat over de 
onderzoeksjaren heen de volgende ontwikkeling zien. In 1999205 overweegt de 
Commissie nog: ‘Het is welhaast onvermijdelijk dat in het besluit de nadruk wordt 
gelegd op de kritiekpunten die de redenen vormen voor het besluit’. Dezelfde attitude 
klink door in de volgende overwegingen: ‘Dat een beoordelingscommissie bij haar 
oordeelsvorming enigszins selectief met de referentenrapporten omgaat, is niet onge-
bruikelijk waar het gaat om de onderbouwing van een besluit tot niet honoreren van 
een aanvraag en doet daar niet aan af 206’.

In 2000207 lijkt een kentering op te treden. De Commissie raadt dan ter 
verkrijging van een draagkrachtige beslissing aan om, indien de referenten ver-
schillend denken over een onderdeel, naast het negatieve commentaar ook het 
positieve commentaar te vermelden. Vanaf 2001208 benadrukt de Commissie het 
belang van ‘de toon waarin de afwijzing wordt gesteld’. Zij geeft ook aanwijzingen 
hoe de valkuil van een negatieve toonzetting van het eindoordeel te vermijden: 
‘Wanneer het besluitvormend orgaan zich beperkt tot vertaling van de adviezen in een 
met eigen woorden geformuleerd eigen standpunt, gebaseerd op de conclusies waartoe 
de verschillende adviezen leiden, zal dat minder aanleiding geven tot het indienen van 
bezwaren209’. Hierop sluit aan: ‘Het rapport van de beoordelingscommissie geeft haar 
eigen oordeel weer. Uit het feit dat hierin niets staat vermeld over het 2e referentenrap-
port, kan niet de conclusie worden getrokken dat de afwijzing daarmee onvoldoende is 
gemotiveerd210’.

205 Zaak 1999/004.
206 Zaak 1999/004.
207 Zaak 2000/005.
208 Zaak 2001/004.
209 Zaak 2002/001.
210 Zaak 2000/015.
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Voorbeelden uit de praktijk
De volgende overwegingen uit een zevental gegrond verklaarde bezwaar-/beroeps-
zaken laten zien, wanneer de Commissie B&B vindt dat sprake is van een gebrek-
kige motivering.
– ‘De enkele waardering ‘very good’ in plaats van ‘excellent’ van één van de referenten op 

een van de beoordelingscriteria acht de Commissie ontoereikend voor de conclusie dat het 
voorstel op dat beoordelingscriterium tekort schiet211’. Volgt gegrond verklaring van het 
bezwaar.

– De overwegingen betreffende zaak 2001/007 komen – bij beschikbaarheid van 2 
referentenrapporten met de oordelen ‘voldoende’ en ‘goed’ – zakelijk weergegeven 
neer op het volgende. Wanneer het oordeel van de NWO-beoordelaars enkel steunt 
op het rapport met het oordeel ‘voldoende’ zonder duidelijk te maken waarop 
die voorkeur berust, acht de Commissie het oordeel van de NWO-beoordelaars 
onvoldoende onderbouwd.

– ‘Indien referentenrapporten een belangrijk deel van het voorstel niet behandelen, werkt 
dit door in het gehele beoordelingstraject ondanks de expertise aanwezig binnen de 
beoordelingscommissie. Wanneer een afwijzend commissieoordeel mede berust op 
referenten- rapporten die zowel inhoudelijk als qua toonzetting twijfel oproepen uit 
oogpunt van zorgvuldigheid, kan het daarop gebaseerde genomen besluit de eis van een 
draagkrachtige motivering niet doorstaan212’.

– ‘Wanneer de referenten geen kritiek hebben op het punt van de ‘feasibility’, zullen de 
commissieleden, die geen specifieke expertise hebben op het gebied van de aanvraag, 
duidelijk moeten maken waarom zij desondanks het voorstel afwijzen bij gebrek aan 
feasibility. Zo niet, dan blijft onduidelijk welke rol de referentenrapporten hebben 
gespeeld, en ontbeert de afwijzing een deugdelijke grondslag213’. Deze overweging 
sluit aan bij het commissiestandpunt dat, indien een beoordelingscommissie 
is samengesteld uit personen met specifieke deskundigheid en ervaring, aan het 
oordeel van zo’n beoordelingscommissie een zeker extra gewicht kan worden 
toegekend. De Commissie B&B lijkt de beoordelingscommissie hier op te splitsen 
naar leden met expertise op het gebied van de aanvraag en leden zonder die 
expertise, terwijl de leden van een beoordelingscommissie volgens de Commissie 
normaliter als generalist optreden. Dit soort overwegingen maakt mijns inziens de 
rol van de beoordelingscommissie in het proces, met name ten opzichte van de 
externe experts, minder helder, zoals reeds eerder is aangegeven214.

– In het kader van een vervolgronde van een Internationaliseringsprogramma was 
een aanvraag van een onderzoeksschool afgewezen omdat daarin niet was voldaan 

211 Zaak 2004/018.
212 Zaak 1999/005.
213 Zaak 2004/037.
214 Zie onder 9.7.3 (Samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend).
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aan twee belangrijke voorwaarden uit de programmabrochure, te weten dat sprake 
moest zijn van een structurele programmasamenwerking, en van een extra bijdrage 
door de partnerinstellingen. In haar beroepschrift voerde de onderzoeksschool 
aan dat NWO, na twee jaar te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
internationale samenwerkingsverbanden van de school, de subsidie niet mocht 
weigeren nu het gaat om een uitbreiding van de inmiddels opgebouwde (lopende) 
samenwerking met excellente buitenlandse partners. Dat betekent immers dat 
sprake is van een structurele samenwerking. Voor wat betreft de ‘extra’ bijdrage 
van de buitenlandse partners wees de onderzoeksschool erop dat in de brochure 
slechts gesproken wordt van ‘een bijdrage’ en dat, gezien de honorering van de 
eerdere aanvragen, de onderzoeksschool er niet van uit behoefde te gaan dat op dit 
punt in het kader van deze ronde zwaardere eisen gesteld werden. De Commissie 
B&B stelde de onderzoeksschool op beide punten in het gelijk. Het gebiedsbestuur 
ging vervolgens, nadat gegrond verklaring en terugverwijzing door het Algemeen 
Bestuur, over tot honorering215.
‘Volgens verweerder is de afwijzing enkel te wijten aan de ontoereikendheid van de 
onderbouwing van het gevraagde bedrag voor materiële kosten, terwijl de redelijkheid van 
de hoogte van dit bedrag zelf niet in twijfel wordt getrokken. De Commissie stelt vast dat 
dit impliceert dat de afwijzing enkel gebaseerd is op een formeel gebrek in de aanvraag. 
De Commissie merkt allereerst op dat de aanvraag van verzoeker in behandeling is 
genomen. Buiten behandeling laten vanwege het onvolledig zijn van de aanvraag zou 
overigens gelet op art. 4:5 Awb pas mogelijk zijn nadat verzoeker in de gelegenheid zou 
zijn gesteld het gebrek in zijn aanvraag te herstellen. De Commissie is van oordeel dat 
de motivering, gezien de daarbij betrokken belangen van verzoeker, de afwijzing niet kan 
dragen. Hierbij is in aanmerking genomen dat de referenten zich in het gevraagde bedrag 
konden vinden zonder te reppen over een gebrek aan onderbouwing216’ . De Commissie 
B&B is van mening dat het weglaten van de onderbouwing van een kostenpost van 
de aanvraag een procedureel gebrek is en wijst – terecht – op het verplichte karakter 
van artikel 4:5 Awb. Zij voegt hieraan toe, dat NWO, nu zij zonder toepassing van 
dit artikel de aanvraag in behandeling heeft genomen, die aanvraag niet meer kan 
afwijzen vanwege ontbrekende informatie op dit punt, tenzij de referenten hierover 
een opmerking maken217.

Naar aanleiding van het bezwaar dat niet is gemotiveerd waarom drie referenten 
zijn ingeschakeld in plaats van twee, zoals ten aanzien van de overige aanvra-
gen in dezelfde ronde, overweegt de Commissie het volgende. ‘Dat de procedure 

215 Zaak 1999/031.
216 Zaak 2001/025.
217 Anders: Big Facilities-case onder 9.7.4a.
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niet uitsluit dat van meer dan 2 referenten rapporten worden ingewonnen218’. En waar 
bezwaar wordt gemaakt tegen het feit dat niet wordt overwogen waarom er maar 
één referentenrapport voorhanden is, stelt de Commissie dat ‘Wanneer één referen-
tenrapport wordt meegewogen, het niet voor de hand ligt daarvoor beweegredenen aan 
te voeren219’. Het aantal ingeschakelde referenten behoeft dus geen toelichting in 
het subsidiebesluit.

Staand beleid binnen NWO is dat alle referentenrapporten die binnenkomen, 
ongeacht het aantal, worden meegenomen. De redenering daarachter is dat NWO 
voor wetenschappelijke kwaliteit gaat, en hoe meer rapporten, des te beter kan die 
kwaliteit beoordeeld worden. Zoals in Hoofdstuk 7 is geconcludeerd, neemt de 
kans op honorering aanzienlijk af bij één en vier (of meer) referentenrapporten. 
Bij vier referenten werd dit veroorzaakt doordat de negatieve kritiek – die gemid-
deld toeneemt met het aantal referentenrapporten – te alles bepalend wordt220. Dat 
betekent mijns inziens dat met het oog op een gelijke behandeling van aanvra-
gers aan dit beleid niet zonder meer vastgehouden kan worden. Daar wordt in de 
slotbeschouwing teruggekomen (zie hoofdstuk 13).

In een aantal overwegingen naar aanleiding van gestelde motiveringsgebre-
ken geeft de Commissie B&B aan hoe belangrijk voldoende inzichtelijkheid in 
de gevolgde procedure kan zijn voor het kunnen toetsen van de deugdelijkheid 
van de motivering en wat zij op dit punt verwacht aan te treffen in het dossier 
betreffende het primair proces. De volgende overwegingen geven daarvan een 
voorbeeld: ‘De Commissie heeft vastgesteld a. dat in het afwijzingsbesluit de van de 
referenten afwijkende mening van de NWO-beoordelaars niet wordt onderbouwd en 
dat het de Commissie zo niet duidelijk is in hoeverre de referentenrapporten een rol 
hebben gespeeld, alsmede b. dat, afgezien van …, het dossier geen enkel inzicht biedt 
met betrekking tot de afweging in het kader van de prioritering221‘.

Bespreking van Tabel 8.5: Na de restcategorie (anderszins onzorgvuldig hande-
len) met 126 bezwaren, zijn de meeste bezwaren (124) ingediend binnen catego-
rie 6 (motiveringsgebreken). Het grote verschil tussen beide categorieën zit in het 
aantal gegrond verklaarde bezwaren. Er zijn in de categorie motiveringsgebreken 
39 (31,5%) gegrond verklaarde bezwaren tegenover 12 (9,5%) in de restcategorie. In 
24 van de 39 gegrond verklaringen lukte het om het geconstateerde motiverings-
gebrek te repareren. In de overige 15 gevallen of te wel 12.1% van de ingediende 

218 Zaak 2003/028.
219 Zaak 2003/043.
220 Zie met name Tabel 7.5 onder het kopje ‘gemiddeld(e) – aantal negatieve punten’, de cijfers -18, 

-48, -48, en -63 bij respectievelijk 1, 2, 3, en 4 referentenrapporten.
221 Zaak 2005/036.
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bezwaren vanwege een motiveringsgebrek werd alsnog gesubsidieerd. Tak222

geeft aan dat het motiveringsbeginsel vaak samenhangt met andere beginselen 
die op de besluitvorming betrekking hebben, zoals een afdoende voorbereiding 
(kennisvergaring) van het besluit, willekeur, strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
De onderzoeksbevindingen bevestigen de juistheid hiervan. In dit verband is het 
mijns inziens belangrijk er goed op te letten of de schending van de verschillende 
beginselen tezamen betrekking hebben op één dan wel op twee verschillende 
bezwaren. In het laatste geval gaat het om een dubbele gegrond verklaring, en 
dienen de geconstateerde gebreken ten aanzien van beide bezwaren hersteld 
te zijn223, alvorens opnieuw tot een afwijzing gekomen mag worden. De eerder 
besproken Agiko Stipendium zaak224 laat zien dat het op dit punt wel eens mis 
gaat.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 6 (ondeugdelijke motivering)
Het belangrijkste uit deze paragraaf is de benoeming door de Commissie B&B 
van de vereisten voor een deugdelijke motivering in een afwijzingsbesluit. Deze 
vereisten zijn:
1. het geven van een vertaling van het referentenoordeel in een met eigen woor-

den geformuleerd eigen standpunt;
2. aangeven of het voorstel al dan niet subsidiabel is, en
3. in geval van wederhoor tot uitdrukking brengen wat de beoordelingscommis-

sie in essentie van het wederhoor vindt.

Voor wat betreft het derde vereiste zijn twee adviezen van de Commissie B&B 
gegeven waarin de Commissie voor de niet-toereikendheid van het weerwoord 
een zekere onderbouwing wil zien.

In het kader van het onderzoek is geregistreerd hoe vaak de afwijzingsbesluiten 
betrekking hebbend op de onderzochte bezwaar-/beroepszaken aan deze drie ver-
eisten voldeden. Van de 276 zaken die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure in 
de onderzoeksperiode hebben doorlopen, voldeden 124 zaken (zie Tabel 9.5) – dat 
wil zeggen 45% – volgens de Commissie B&B niet aan het eerste vereiste. Slechts 
in 70 van de 247 zaken of te wel 28.5% (de 29 zaken betrekking hebbend op de 
vooraanmelding kunnen hier buiten beschouwing blijven) werd aangegeven of 
het voorstel al dan niet subsidiabel was. Aan het onder punt 3 gestelde vereiste 
betreffende het wederhoor wordt nog minder voldaan. Alle afwijzingsbesluiten in 
aanmerking nemende die de volledige beoordelingsprocedure doorlopen hebben, 

222 Tak, 2005, p. 545.
223 Schreuder-Vlasblom 2006, p. 92.
224 Zie onder 9.7.4c, voorbeeld 1.
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zijn er geen aanwijzingen om te veronderstellen dat de mate waarin hier aan deze 
vereisten voldaan is, een ander beeld laat zien. Hier valt dus nog wel een substan-
tiële verbeterslag te maken. Overigens is mijns inziens het verstrekken van een 
(zekere) onderbouwing van het weerwoord geen eenvoudige opgave, indien men 
niet in een inhoudelijke discussie terecht wil komen. Hierop zal in het slothoofd-
stuk nader worden teruggekomen.

Uit het onder 9.7.6 gestelde blijkt dat de Commissie B&B in het begin van de 
onderzoeksperiode minder bezwaren had tegen een motivering waarin de nega-
tieve kritiek op het voorstel de overhand heeft dan in de latere jaren van de onder-
zoeksperiode. In het kader van deel I van deze dissertatie is echter vastgesteld dat 
de negatieve kritiek naar verhouding een belangrijke rol speelt in het eindoordeel. 
Het is dan een vraag wat een positieve toon van het afwijzingsbesluit kan inhou-
den. Hierboven is al aangegeven dat die negatieve kritiek met zich brengt dat 
aanvragers met één dan wel vier of meer referentenrapporten in het nadeel zijn, 
en dat hierop in de slotbeschouwing zal worden teruggekomen.

9.7.7 De beoordelingscommissie gebruikt het referentenoordeel onjuist

‘Het is aan de beoordelingscommissie om te bepalen in hoeverre zij haar oordeel doet 
steunen op de verschillende referentenrapporten in geval van inconsistente referen-
tenoordelen, zolang maar sprake is van een consistent en degelijk oordeel225’. Aan 
deze regel houdt de Commissie B&B vast, ook indien één referentenrapport sterk 
afwijkt van de overige referentenrapporten, ongeacht hun aantal. De Commis-
sie heeft dit als volgt verwoord: ‘Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zijn er rede-
nen om een referentenoordeel niet bij een beoordeling te betrekken, omdat anders het 
referentensysteem geheel wordt ondergraven. Het is de commissie niet gebleken dat de 
afwijkende referent niet voldoende deskundig is om de aanvraag te beoordelen. Ook in 
het oordeel zelf van de afwijkende referent heeft de commissie geen doorslaggevende 
redenen gevonden om dit niet te betrekken bij de beoordeling van de aanvraag door de 
beoordelingscommissie226’. Hiermee is het algemene standpunt van de Commissie 
B&B ten aanzien van het gebruik van de referentenrapporten duidelijk. Dit stand-
punt lijkt mij redelijk gezien de taakstelling van de beoordelingscommissie. Een 
scholenstrijd rekent de Commissie onder de uitzonderlijke gevallen.

Tabel 9.5 geeft aan dat tijdens de duur van het onderzoek slechts twee bezwaren 
(7.1%) van dit type gegrond verklaard zijn. Het kan natuurlijk zo zijn dat 26 van 
de 28 onderzoekers die met dit bezwaar kwamen tijdens de onderzoeksperiode, 
ongelijk hadden, maar even zo goed zitten er één of enige steken los in de pro-

225 Zaak 2002/075.
226 Zaak 1999/016.
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cedure waardoor bepaalde onderzoekers die gelijk hebben, dit niet krijgen. Eén 
losse steek, namelijk de opvatting dat het referentenoordeel geen onderbouwing 
behoeft227, meen ik in elk geval al gevonden te hebben. Op zoektocht naar even-
tuele andere losse steken kan de vraag gesteld worden waar de oorzaak gezocht 
moet worden van een verkeerd gebruik van de referentenrapporten: bij de beoor-
delingscommissie of bij de referenten. Een beoordelingscommissie moet haar oor-
deel baseren op de referentenrapporten en bovendien dat oordeel dusdanig onder-
bouwen dat een (afgewezen) aanvrager naar objectieve maatstaven kan begrijpen 
welke beweegredenen de beoordelingscommissie tot afwijzing van zijn aanvraag 
heeft gebracht. Dat is geen eenvoudige opgave wanneer de referentenrapporten te 
mager zijn, gezien het feit dat de leden van een beoordelingscommissie in principe 
niet optreden als experts op het vakgebied van de aanvraag. Een extra handicap 
hierbij is dat een afgewezen aanvrager geen inzage krijgt in de dossiers van andere 
aanvragers en daardoor voor een goed begrip van de afwijzing geheel afhankelijk 
is van de onderbouwing die de beoordelingscommissie geeft ten aanzien van zijn 
eigen aanvraag. Kijkt men naar de 28 bezwaren van onderhavig type, dan blijkt 
dat slechts in vijf gevallen228 (17.9%) naast een verkeerd gebruik van de referenten-
rapporten tevens het gebrek aan expertise binnen de beoordelingscommissie op 
het vakgebied van de aanvraag229 als bezwaar wordt genoemd. Dat wijst er mijns 
inziens op dat de oorzaak van dit verkeerd gebruik eerder in ontoereikende refe-
rentenrapporten gezocht dient te worden dan bij de beoordelingscommissie. In 
wat voor netelige positie te magere referentenrapporten een beoordelingscommis-
sie en het betrokken bestuursorgaan kunnen brengen, laat zaak 2005/019 zien. 
In deze zaak met dubieuze afloop volstonden twee referenten met het geven van 
het eindoordeel ‘excellent’ (een inhoudelijke onderbouwing van dit eindoordeel 
ontbrak praktisch geheel), terwijl ook de (12) subcriteria het oordeel ‘excellent’ 
verkregen. Omdat de (enige) preadviseur desondanks wezenlijke kritiek had op 
de voorgestelde onderzoeksmethode, werd in opdracht van de beoordelingscom-
missie een derde referent ingeschakeld. Zijn oordeel luidde eveneens ‘excellent’, 
terwijl dit oordeel nauwelijks meer inhoudelijke informatie verstrekte dan de twee 
eerdere referentenoordelen. Het voorstel (waarop geen negatieve referentenkritiek 
was binnengekomen, maar ook nauwelijks positieve) moest het afleggen tegen 
de concurrerende voorstellen ten aanzien waarvan wél veel positieve referenten-
kritiek voorlag, en eindigde vervolgens als eerste onder de honoreringsstreep. De 
aanvrager ging in beroep, omdat de motivering van de afwijzing zijns inziens 
niet toereikte. Dat kon ook nauwelijks anders gezien de omvang van de referen-
tenrapporten. Het beroep werd gegrond verklaard nadat de Commissie B&B had 

227 Zie onder 9.7.2: een referentenoordeel behoeft een onderbouwing.
228 De zaken 2000/07, 2002/08 en 062, 2004/042, 2006/034.
229 Bezwaartype 3 met samenstelling beoordelingscommissie ontoereikend.
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vastgesteld dat de aanvraag feitelijk nog steeds niet op een deugdelijke wijze was 
beoordeeld. Gezien het feit dat het na de commissievergadering pas opgevraagde 
derde referentenrapport weinig had toegevoegd, vond men inschakeling van nóg 
meer referenten feitelijk geen optie. Uiteindelijk werd het voorstel na dreiging met 
de rechter – vermoedelijk als een soort bestuurlijke schikking omdat men er niet 
uitkwam – gehonoreerd zonder écht beoordeeld te zijn. Misschien was deze schik-
king verantwoord vanuit managementperspectief. Echter, noch uit wetenschap-
pelijk oogpunt, noch uit ethisch oogpunt verdient een dergelijke afhandeling van 
een subsidieaanvraag de schoonheidsprijs.

Bij de twee zaken die gegrond verklaard werden vanwege een onjuist gebruik van 
het referentenoordeel door de beoordelingscommissie gaat het om het volgende. 
In het ene geval zijn twee referentenrapporten voorhanden en steunt het eindoor-
deel van de beoordelingscommissie slechts op het oordeel van de meest kritische
referent zonder aan te geven welke betekenis is toegekend aan het oordeel van 
de andere referent230. In deze zaak raadt de Commissie B&B aan alsnog een 
derde referent in te schakelen. In het andere geval is, afgezien van een preadvies, 
slechts één – nogal globaal – referentenrapport voorhanden, terwijl het om een 
aanzienlijk subsidiebedrag gaat en maar drie van de vier commissieleden aan de 
besluitvorming hebben deelgenomen231. De laatste zaak laat zien dat de Commis-
sie B&B alle feiten en omstandigheden van de voorliggende zaak meeneemt bij 
haar afweging of de wijze waarop de referentenrapporten zijn gebruikt door een 
beoordelingscommissie al dan niet door de beugel kan.

In het laatste geval kan men zich afvragen of de gegrondheid van het bezwaar-
schrift niet eerder een gevolg is van het niet hebben voldaan aan de zorgvul-
digheidstoets (bezwaartype 11) dan van een verkeerd gebruik van het (ene) refe-
rentenrapport. Ook in het omgekeerde geval – wanneer de Commissie B&B de 
deugdelijkheid van de motivering of de zorgvuldigheid van de proceduregang 
toetst – komt het herhaaldelijk voor dat daarbij het gebruik van de referenten-
rapporten door de beoordelingscommissie aan de orde wordt gesteld232. Ook de 
besproken zaak 2005/019 laat dat zien. Geen van de twee gegrond verklaarde 
zaken is alsnog gehonoreerd.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 7 (verkeerd gebruik van de referentenrap-
porten)
In deze paragraaf 9.7.7 heb ik willen laten zien dat niet alleen ongemotiveerde 
(en daarmee onbruikbare) referentenrapporten, maar ook te magere referenten-

230 Zaak 2001/031.
231 Zaak 2002/090.
232 Alsook Tak 2005, p. 545.
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rapporten een fair beoordelingsproces in gevaar brengen. Het standpunt van de 
Commissie dat het terzijde leggen van (te) magere referentenrapporten het toe-
gepaste peer review systeem geheel zou ondergraven, lijkt mij op zich zelf geno-
men correct. Het aantal referentenrapporten met een magere inhoud is namelijk 
niet verwaarloosbaar. Dat neemt niet weg dat er geen criteria beschikbaar zijn 
waaraan de commissie kan afmeten waar de grens ligt om nog te kunnen spreken 
van een deugdelijk referentenrapport. Dit zelfde probleem kwam ter sprake bij de 
behandeling van bezwaren tegen de ontoereikendheid van het referentenoordeel 
(zie onder 9.7.2), en brengt het risico met zich dat een beoordelingscommissie 
te veel op de stoel van de referenten gaat zitten. Wel zie ik verschil tussen de 
constatering (door de Commissie B&B) dat sprake is van een ondeugdelijk refe-
rentenrapport en de constatering dat sprake is van een verkeerd gebruik van het 
referentenrapport. In het eerste geval valt het ondeugdelijk geoordeelde rapport 
af (met de onder 9.7.2 gesignaleerde consequenties), terwijl in het tweede geval 
eerder de deugdelijkheid van de motivering in het geding is. Een motiverings-
gebrek valt redelijk vaak nog te repareren. De hier besproken problematiek hangt 
samen met het reeds gesignaleerde spanningsveld tussen inhoudelijke expertise 
en het commissieoordeel en de daarmee samenhangende onduidelijkheid in de 
procedure waarop in de slotbeschouwing zal worden teruggekomen.

Tenslotte zij gewezen op de volgende inconsistentie in het beoordelingspro-
ces. In zaak 2001/031 stelt de beoordelingscommissie zich achter het oordeel van 
de meest kritische referent zonder aan te geven welke betekenis is toegekend aan 
het oordeel van de andere referent. De Commissie B&B vindt dan dat er een derde 
referentenoordeel moet komen. Afwijken van het (gezamenlijke) referentenoor-
deel – wat mijns inziens ingrijpender is – kan een beoordelingscommissie echter 
wél – zij het onderbouwd – zonder inschakeling van een expertise-oordeel.

9.7.8 Te grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel

Bij de bespreking van bezwaren tegen de samenstelling van de beoordelings-
commissie233 is de standaard motivering van de Commissie B&B gegeven die 
zij gebruikt om haar zienswijze over de plaats van het expertiseoordeel binnen 
de beoordelingsprocedure respectievelijk de rolverdeling tussen referenten en 
beoordelingscommissie duidelijk te maken. Mijn conclusie was daar dat deze 
standaard motivering een zekere inconsistentie liet zien tussen de plaats van het 
expertiseoordeel en die rolverdeling. Beide aspecten zijn ook terug te vinden in de 
commissieoverwegingen betreffende bezwaren tegen te grote discrepantie tussen 
referenten- en commissieoordeel. Uitgangspunt is dat ‘de Commissie ten aanzien 

233 Zie paragraaf 9.7.3.
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van elk voorstel haar eigen oordeel dient af te wegen tegen het oordeel van de betrok-
ken referenten234’. Ten aanzien van het expertiseoordeel overweegt de Commissie 
B&B vervolgens ook hier dat ‘met name betekenis toekomt aan wat als essentie van de 
referentenadviezen kan worden aangemerkt235’, en ‘de specifíeke deskundigheid wordt 
verkregen door inschakeling van de referenten, die anders dan de beoordelingscommissie 
steeds een absoluut oordeel geven236’. Het spanningsveld tussen de plaats van het 
expertiseoordeel en de positie van de beoordelingscommissie tracht de Commis-
sie B&B op te lossen door te stellen dat ‘het oordeel van de beoordelingscommissie 
een verdergaande onderbouwing behoeft naarmate het verder afwijkt van de referenten-
rapporten237’. Echter, gezien het feit dat de procedure voorschrijft dat het oordeel 
van de beoordelingscommissie doorslaggevend is, en er volgens de Commissie 
B&B van uitgegaan mag worden dat een beoordelingscommissie haar taak naar 
behoren kan uitvoeren, staan bezwaarden vrijwel machteloos, wanneer een beoor-
delingscommissie het expertiseoordeel opzij zet. Dat blijkt ook uit het feit dat het 
percentage gegrond verklaarde bezwaren (9,5%) hier opvallend lager is dan in geval 
van een ondeugdelijke motivering (31,5%). In 5 van de 6 desbetreffende zaken238

hebben bovendien nog andere onvolkomen heden in de procedure gespeeld, zoals 
schending van de hoorplicht (drie maal), betrokkenheid van commissieleden (bij 
alle vier de gehonoreerde voorstellen), dubbele bijstelling door de beoordelings-
commissie voor een geconstateerd tekort van de aanvraag (twee maal), het ten 
onrechte buiten beschouwing laten van persoonlijke omstandigheden (één maal), 
en schending van procedureregels (in de enige gehonoreerde zaak 2005/036).

Op deze laatste zaak zal hier wat uitgebreider ingegaan worden. Het voorstel 
maakte deel uit van een cluster van drie qua kwaliteit gelijkwaardig beoordeelde 
subsidiabele voorstellen, waarvan er gezien het nog beschikbare budget maar 
twee voor honorering in aanmerking konden komen. Aangezien ook beleidscri-
teria een rol konden spelen bij de beoordeling, diende op grond hiervan één van 
de drie voorstellen af te vallen voor honorering. Dit werd het voorstel uit zaak 
2005/036 omdat dit het minst urgente en minst innovatieve voorstel van de drie 
werd geacht. De afgewezen aanvrager ging in beroep stellende dat de discrepantie 
tussen het referentenoordeel (scores: 2x excellent/1.0) en het commissieoordeel 
(score 3.2, tegen de ondergrens van subsidiabiliteit) te groot was. De referenten 
vonden het voorgestelde onderzoek cruciaal en urgent, en het afwijkend oordeel 
van de commissie op dit punt was niet onderbouwd. Daarnaast was het bezwaar 

234 Zaak 2002/006.
235 Zaak 2002/001.
236 Zaak 2004/011.
237 Zaak 2004/068.
238 Commissieadviezen in de zaken 2002/025; 2003/029 en 038; 2004/027 en 058; 2005/036.



272

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

ingebracht dat de procedureregels waren geschonden, nu geen buitenlanders in 
de beoordelingscommissie zitting hadden gehad, terwijl dit in de brochure wél 
stond vermeld. Het betrokken gebied verweerde zich hiertegen door erop te wijzen 
dat de aangeschreven potentiële buitenlandse commissieleden niet beschikbaar 
waren op de geplande vergaderdata van de commissie, terwijl deze vergadering 
geen verder uitstel gedoogde vanwege het plannen van het veldwerk voor de te 
honoreren projecten. Het betrokken besluitvormend orgaan had geoordeeld dat 
de commissie in staat was de ingediende voorstellen ook zonder aanvulling op 
adequate wijze te beoordelen. De Commissie B&B stelt vervolgens vast dat de 
beoordelingscommissie de afwijking van het referentenoordeel onvoldoende 
heeft onderbouwd en de gewraakte discrepantie niet te verklaren valt. In dit 
verband merkt de Commissie B&B tevens op dat evenmin duidelijk is op grond 
waarvan sommige andere voorstellen positief zijn bijgesteld. Haar conclusie luidt 
dan dat het bestreden besluit niet in stand kan blijven mede gezien de schending 
van de brochureregels. Hier is mijns inziens echter sprake van een toelaatbare
afwijking van de procedureregels239. Bovendien is volgens mij duidelijk genoeg 
dat de gewraakte discrepantie niet uit te leggen viel aan de hand van de bij het 
afwijzingsbesluit verstrekte motivering. Ik vind dan ook dat het advies sterker 
was geweest, wanneer de Commissie B&B volstaan had met de constatering dat 
sprake is van een ondeugdelijke motivering.

Tenslotte volgt hier bespreking van de enige van bedoelde zes zaken, waarin van 
de ingebrachte bezwaren het bezwaar van een te grote discrepantie tussen referen-
ten- en commissieoordeel op zich zelf tot een gegrond commissieadvies leidde240.
De gemiddelde referentenscore bedroeg 8.83, en de commissiescore 7.4, waarmee 
het voorstel op een 4e plaats eindigde. Drie voorstellen werden gehonoreerd. De 
bezwaarde wist de Commissie B&B te overtuigen door de positieve referentenkri-
tiek uit de referentenrapporten te ‘plukken’. Plaatsing van de negatieve kritiek uit 
die rapporten naast de positieve kritiek maakte een ongegrond verklaring net zo 
plausibel. Afgezien daarvan geeft het eindcijfer van de beoordelingscommissie 
een relatieve score, terwijl de eindscores van de referenten absolute scores zijn. 
Dat komt, omdat een beoordelingscommissie eerst alle oordelen van de referen-
ten (die elk maar één voorstel te zien krijgen) op één lijn moet zien te krijgen. 
Vervolgens moet de commissie – na kennisneming van het weerwoord – een 
rangorde tussen de verschillende voorstellen binnen de ronde aanbrengen. Dat 
maakt een vergelijking van beide scores alleen mogelijk op rangorde niveau. Een 
handicap daarbij is dat een bezwaarde geen inzage krijgt in de dossiers van de 

239 Zie zaak 200/012, besproken onder 8.7.4c.
240 Zaak 2003/038.
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overige aanvragers. Het Algemeen Bestuur ging contrair, waarna bezwaarde – 
overigens zonder succes – de rechter inschakelde241.

De overwegingen van de Commissie B&B betreffende de ongegrond verklaarde 
bezwaren tegen een (te) grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel 
zijn steeds feitelijk en nogal gedetailleerd van aard en daarom weinig interessant 
om hier toe te voegen. Het is herhaaldelijk voorgekomen dat een indiener van dit 
type bezwaar met een pleitnotitie op de zitting aankwam waarin de cijfermatige 
oordelen van de referenten en de beoordelingscommissie minutieus tegen elkaar 
werden afgewogen. De Commissie wijst er dan op dat de oordeelsvorming geen 
cijfermatige exercitie is. De Commissie moet eerst alle oordelen van de referenten 
(die elk maar één voorstel te zien krijgen) op één lijn zien te krijgen en vervolgens 
een rangorde tussen de verschillende voorstellen binnen de ronde aanbrengen. 
Daar komt nog bij, zoals in de vorige alinea is aangegeven, dat vergelijking van de 
referenten- en de commissiescore(s) alleen op ordinaal niveau mogelijk is.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 8 (te grote discrepantie tussen referenten- en 
commissieoordeel)
Zoals gezegd zijn er afgewezen aanvragers die nauwkeurig gaan berekenen of en 
hoever de eindscore van de beoordelingscommissie afwijkt van de gemiddelde 
eindscore van de referentenrapporten. Wanneer het verschil tussen beide scores 
relatief groot blijkt, leidt dat tot bezwaar-/beroepschriften, die doorgaans weinig 
toevoegen. Mede ter voorkoming van dit type bezwaar-/beroepschriften is men 
er binnen sommige programma’s toe over gegaan om geen eindscores meer te 
vragen aan referenten. Zonder die eindscores zouden de referenten – zo was de 
redenering – wel meer genegen zijn om met voldoende inhoudelijke rapporten 
te komen. Het nadeel van het beoordelen van aanvragen door een beoordelings-
commissie zonder te beschikken over referenteneindscores is dat de beoor-
delingscommissie daarmee (nog) meer ruimte krijgt om het referentenoordeel 
te interpreteren. De kans dat een beoordelingscommissie het referentenoordeel 
dan misinterpreteert, neemt daarmee toe. Cijfers zijn nu eenmaal eenduidiger 
dan een inhoudelijke oordeel242. Uiteindelijk mag het voorkomen van bezwaar-/
beroepschriften geen einddoel zijn. Het gaat erom dat de uitkomst van de proce-
dure fair is. Daarom ben ik tegen het weglaten van de referentenscores. Ik ben 
er om diezelfde reden bovendien voorstander van dat de referenten voldoende 
ruimte krijgen bij het geven van hun scores, bijvoorbeeld via een 7-puntsschaal 
waarbij alleeen de uitersten zijn benoemd.

241 Zie onder 9.8 (contraire zaken) en 9.10 (fase 6: inschakeling van de rechter).
242 Zie onder 7.2.1a met tabel 7.1
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9.7.9 Gang van zaken interview incorrect

Waar een interview onderdeel uitmaakt van een beoordelingsprocedure (door-
gaans in het kader van een persoonsgerichte steunvorm), vormt dit doorgaans 
het staartstuk van de procedure. Dat wil zeggen dat in (een) eerdere schriftelijke 
fase(n) van de procedure al één, soms twee schiftingen van kandidaten hebben 
plaatsgevonden. De uitkomst van het interview is dan bepalend voor wie van de 
overgebleven kanshebbers (die zonder meer allen over een hoog IQ beschikken) 
een subsidie krijgt toegewezen. Een aantal van de afgewezen kandidaten heeft in 
bezwaar aangegeven het onrechtvaardig te vinden dat een interview-commissie 
in een zo kort tijdsbestek – doorgaans niet meer dan een kwartier – en op grond 
van moeilijk te objectiveren criteria als aanstekelijke fascinatie voor onderzoek, 
overtuigingskracht en in staat zijn om (bege)leiding te geven aan andere onder-
zoekers, moet beslissen over hun verdere wetenschappelijke carrière. Uit de inge-
diende bezwaarschriften blijkt dat deze bezwaarden er grote moeite mee hebben 
dat andere eigenschappen dan die waarover een wetenschappelijk onderzoeker 
in de eerste plaats dient te beschikken, bepalend lijken voor de uitkomst van de 
VI-procedure. Bij die andere eigenschappen moet dan vooral gedacht worden aan 
eigenschappen die een hoog EQ vereisen. Wetenschappers die hier toevallig over 
beschikken, hebben dan een natuurlijke voorsprong.

Een voorbeeld van een dergelijke bezwaarschrift laat VICI-zaak 2004/006 
(hierna: VICI-zaak 2004) zien. Het gaat om een kandidaat die met vijf andere 
kandidaten uit 11 vooraanmeldingen is geselecteerd om een volledige aanvraag 
in te dienen. In het afwijzingsbesluit staat vermeld dat de hij een zeer goede 
onderzoeker is, die een zeer relevant en theoretisch goed onderbouwd voorstel 
heeft ingediend, alhoewel het moeilijk is om tot de kern ervan door te dringen. 
Zijn publicatielijst is niet heel omvangrijk, maar omvat wel een aantal excellente 
publicaties. Echter, in vergelijking tot de overige kandidaten was zijn presen-
tatie tijdens het interview minder overtuigend en enthousiast. Hieraan is nog 
toegevoegd: ‘Binnen de commissie bestaat op grond van de presentatie enige twijfel 
of de kandidaat in staat is een groter groep nieuwe aio’s/postdos’s te inspireren’. In 
zijn bezwaarschrijft stelt deze kandidaat dat het negatieve beeld dat de commis-
sie van zijn kwaliteiten als begeleider schept, onjuist is (zoals het CV aantoont), 
subjectief en daarom moeilijk te toetsen, en bijzonder contraproductief omdat 
deze twijfel gemakkelijk een eigen leven kan gaan leiden binnen de Nederlandse 
wetenschap. Hij vindt het onaanvaardbaar dat het besluit is gebaseerd op enkel 
deze twijfel. Hij voegt er aan toe dat een nader onderzoek naar zijn capaciteiten 
op dit vlak eenvoudig uit te voeren was geweest, bijvoorbeeld aan de hand van 
de diverse uitnodigingen voor graduate courses vermeld in het CV. Ook vindt 
deze kandidaat het bezwaarlijk dat het oordeel tot stand is gekomen enkel op 
basis van een presentatie, die erg kort was van duur en bovendien geen geëigend 
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instrument voor het testen van de vaardigheid om aio’s te begeleiden. Tenslotte 
stelt deze kandidaat dat de VI-brochure op een aantal essentiële punten dusdanig 
tekort schiet, met name waar het de invulling en toetsing van de drie gegeven 
beoordelingscriteria243 betreft en hun onderlinge relevantie, dat daarmee niet 
voldaan wordt aan het kenbaarheidsvereiste en het rechtsgelijkheidsbeginsel. De 
repliek van het betrokken gebied luidt dat alle VICI-kandidaten die hun aanvraag 
mochten uitwerken van zeer hoge kwaliteit zijn en dat kleine verschillen in kwali-
teit daarom reeds tot afwijzing kunnen leiden. De Commissie B&B voegt hier aan 
toe dat het voorstel zodanig geschreven is dat het blijkbaar ook voor vakgenoten 
moeilijk toegankelijk is, en ziet daarom geen aanleiding om het beroepschrift 
gegrond te verklaren. De Commissie vindt wel dat de beoordelaars te ver gaan 
wanneer zij enkel op basis van een relatief minder overtuigende presentatie tot 
de conclusie komen dat de bezwaarde in onvoldoende mate beschikt over (lei-
dinggevende) capaciteiten om aio’s en postdocs (individueel) te begeleiden. Voor 
wat betreft het kenbaarheidsvereiste wijst de Commissie B&B erop dat de drie 
gegeven selectiecriteria zowel in de referentenrapporten als in het eindoordeel 
van de VICI-commissie afdoende aan de orde zijn gekomen, en dat dit bezwaar 
feitelijke onderbouwing ontbeert.

Een tweede voorbeeld geeft VIDI-zaak 2005/063 (hierna VIDI-zaak 2005). In 
deze bezwaarzaak nam de aanvrager aan het eind van de schriftelijke selectie-
fase een 2e plaats in op de voorlopige prioriteringslijst. Desondanks stond hij na 
afloop van het interview op de definitieve prioriteringslijst van de geïnterview-
den praktisch onderaan. Tijdens de hoorzitting vroeg de Commissie B&B aan 
de gebiedsvertegenwoordiger uitleg over dit verschil in positionering op beide 
lijsten. De gebiedsvertegenwoordiger lichtte toe dat, zodra de selectie voor het 
interview is afgerond, de kandidaten in een nieuwe (de mondelinge) fase terecht 
komen, waarbij zij allemaal weer met een schone lei beginnen en dus in het kader 
van het interview evenveel kans maken op honorering. De Commissie B&B advi-
seerde in deze zaak het bezwaar gegrond te verklaren omdat zij vond dat daarmee 
dit verschil niet goed was uitgelegd (motiveringsgebrek), welk advies werd over-
genomen door het Algemeen Bestuur. Nadat het gebied naar tevredenheid van 
het Algemeen Bestuur alsnog met een aantal ter zake doende redenen en dito 
bewijzen over de brug was gekomen waarmee de lagere prioritering van de kandi-
daat en zijn voorstel te verklaren viel, werden bij de herroeping van het bestreden 
besluit de gevolgen van dit besluit in stand gelaten.

Ook in ander bezwaarzaken waarin geklaagd wordt over de gang van zaken 
tijdens het interview moet de Commissie B&B herhaaldelijk het gevoel bekropen 
hebben dat aan bedoelde subcriteria een onproportioneel gewicht werd toege-

243 (1) kwaliteit van de onderzoeker; (2) kwaliteit van het voorstel; (3) innovativiteit van het voorstel.
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kend. Dit verklaart dat de Commissie B&B in enige van dit type zaken haar zorg 
heeft uitgesproken over het verabsoluteren door de beoordelingscommissie van 
het interview. Deze zorg is bijvoorbeeld terug te vinden in de volgende overwe-
gingen. ‘De wijze waarop het onderhavige interview is verlopen, vermag niet af te 
doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel. Ook moet worden onderkend 
dat bij een interview iemand wel eens door toevallige omstandigheden niet goed uit de 
verf komt’244 (hierna: VIDI-zaak 2002). Toch is het bezwaar vervolgens ongegrond 
verklaard.

Tenslotte volgen hier twee voorbeelden van VENI-zaken uit 2003245 (hierna: 
VENI-zaak 2003) en 2004246 (hierna: VENI-zaak 2004). In de VENI-zaak 2003 
wordt – anders dan in de hierboven gegeven voorbeelden – bezwaar gemaakt 
vanwege de beweerde onzorgvuldigheid van de procedure en een beweerd moti-
veringstekort. Die onzorgvuldigheid betrof vooral de gang van zaken tijdens het 
interview. De overwegingen van de Commissie in deze zaak luiden: ‘Waar de 
kwaliteit van de onderzoekers en hun voorstellen zeer dicht opeen ligt, vindt een nadere 
schifting plaats door middel van het interview. De Vernieuwingsimpulsbrochure is op 
dit punt afdoende duidelijk.’ Het Commissieadvies in de VENI-zaak 2004 geeft als 
overweging op dit punt: ‘Enthousiastmeren maakt onderdeel uit van het in de VI-
brochure genoemde criterium ‘kwaliteit van de onderzoeker’. Het is dan ook niet onre-
delijk dat de VENI-beoordelingscommissie deze kwaliteit van de onderzoeker tijdens 
het interview toetst en daaruit, in vergelijking tot de overige interview-kandidaten, 
haar conclusie trekt.’

Nabespreking van de gegeven VENI-, VIDI-, en VICI-voorbeelden uit 2002 t/m 2005 
van interviewbezwaren:
(1) De toelichting van de gebiedsvertegenwoordiger in de VIDI-zaak 2005 tijdens 

het interview maakt duidelijk dat hier niet alleen sprake is van een motive-
ringsgebrek, maar ook van schending van de spelregels, al kwam dit in het 
advies onvoldoende uit de verf. Allereerst staat nergens in de VI-brochure dat, 
zodra de interviewkandidaten bekend zijn, de tot dan toe verkregen scores niet 
meer meetellen. Indien de eerder verkregen scores komen te vervallen, dan 
komt aan het interview een groter gewicht toe dan op grond van de tevoren 
gegeven criteria toelaatbaar is. De subcriteria ‘aanstekelijke fascinatie voor 
onderzoek’, ‘overtuigingskracht’ en ‘in staat zijn om (bege)leiding te geven aan 
andere onderzoekers en medewerkers’ vormen immers maar drie van de zes 
subcriteria, vallend onder één van de drie selectiecriteria, te weten ‘de kwaliteit 

244 VIDI-zaak 2002/052.
245 Zaak 2003/026.
246 Zaak 2004/010.
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van de onderzoeker’. Daarmee maken deze subcriteria tezamen slechts 16,65% 
uit van de gegeven beoordelingscriteria. Deze zaak werd – na een uitgebreid 
en gedegen aanvullend onderzoek waarbij het oordeel van twee onafhankelijke 
experts werd betrokken – in bezwaar gegrond verklaard met behoud van de 
gevolgen van het in eerste instantie genomen besluit. Nagegaan is of de beoor-
delings – commissies betrokken bij de overige hier besproken zaken de scores 
uit de schriftelijke fase ook buiten beschouwing hebben gelaten bij de bepaling 
van het eindoordeel na afloop van het interview, maar dat blijkt niet het geval. 
Uit de desbetreffende dossiers komt naar voren dat deze beoordelingscommis-
sies na afloop van het interview ten aanzien van de drie beoordelingscriteria tot 
een bijgestelde eindscore zijn gekomen en vervolgens zijn overgegaan is tot de 
prioritering van de voorstellen.

(2) NWO stelt zich op het standpunt dat het interview dient om de VI-kandidaten 
te beoordelen op voornoemde drie subcriteria, nu deze criteria in het kader 
van een schriftelijke beoordeling minder toetsbaar zijn. Daarbij voert NWO 
aan dat de verschillen tussen de interviewkandidaten zo minimaal zijn dat 
het interview de doorslag zal moeten geven. Dat vermeldt NWO echter niet 
in haar VI-brochure. Daarmee wordt de VI-commissie volledig de vrije hand 
gelaten bij de invulling van de rol en de doelstelling van het interview, zolang 
zij maar binnen het kader van de gegeven beoordelingscriteria blijft. De kan-
didaten krijgen bij de uitnodiging voor het interview pas te horen waarop zij 
precies worden getoetst. Hoe de beoordelingscommissie vervolgens om dient 
te gaan met de uitkomsten van het interview, wordt in de brochure eveneens 
in het midden gelaten, en daarmee overgelaten aan deze commissie zelf. 
Waar dat toe kan leiden, laat VIDI-zaak 2005 zien. Het feit dat het Algemeen 
Bestuur op advies van de Commissie B&B in deze zaak achteraf corrigerend is 
opgetreden, doet daar niet aan af. Gezien de grote belangen van onderzoekers 
bij de uitkomst van de procedure, zal NWO er goed aan doen de informatie 
over het interview, incl. de interviewstructuur, in haar brochure aanzienlijk uit 
te breiden. Op dat punt schiet de informatieverstrekking in de brochure mijns 
inziens duidelijk tekort. Bij VI-kandidaten komt het handelen van de interview-
commissie zo al gauw over als willekeurig handelen, hetgeen heeft geleid tot 
gefrusteerde onderzoekers en bezwaarschriftprocedures.

(3) In VICI-zaak 2004 stelde de bezwaarde dat niet voldaan was aan het kenbaar-
heidsvereiste en het gelijkheidsbeginsel. Zoals uit vorenstaand betoog kan 
worden afgeleid, had bezwaarde hier een punt247. De Commissie B&B conclu-
deerde dat de stelling van de bezwaarde onvoldoende gesubstantieerd was. Ik 
kan deze overweging niet anders zien dan een zwaktebod van de Commissie. 

247 Alsook Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 302.
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De Commissie kon zelf ook zien wat er in de brochure ontbrak, terwijl zij tij-
dens de hoorzitting nadere vragen had kunnen stellen ten aanzien van verzoe-
kers beroep op het gelijkheidsbeginsel. Door in plaats daarvan de zienswijze 
van NWO248 ten aanzien van het interview klakkeloos over te nemen, is mijns 
inziens ook de Commissie B&B tekortgeschoten. Dit is niet alleen jammer 
voor de wetenschap in het algemeen en de betrokken VICI-kandidaat (die uit-
week naar het buitenland en zijn aio meenam) in het bijzonder, maar ook voor 
NWO die op de ingeslagen, zij het dubieuze weg doorging, nu de Commissie 
de vage interviewstructuur – ten onrechte – sauveerde. Wat de VICI-zaak 2004 
nog schrijnender maakt, is het volgende. Toen de Commissie B&B vond dat de 
afwijzingsgrond betreffende de leidinggevende capaciteiten van de onderzoe-
ker geen stand kon houden, viel zij terug op de enige andere afwijzingsgrond, 
te weten het oordeel dat het voorstel moeilijk toegankelijk is. Hierbij wordt 
echter in het midden gelaten of de mindere toegankelijkheid van het voorstel 
te wijten is aan de wijze waarop de inhoud van het voorstel is gepresenteerd 
en geformuleerd door de aanvrager, dan wel aan een begripstekort bij de vak-
genoten die het (zeker moeilijke onderwerp van het) voorstel moeten lezen en 
beoordelen. Met andere woorden, er kan ondanks beperkte toegankelijkheid 
sprake zijn van een brillant voorstel. Mijns inziens had hier vernietiging van 
het bestreden besluit plaats moeten vinden vanwege het ontbreken van een 
deugdelijke motivering.

(4) De bezwaarde in de VICI-zaak 2004 overlegde tijdens de hoorzitting een pleit-
nota opgesteld door het advocatenkantoor Houthoff Buruma. Daarin wordt klip 
en klaar gewezen op de drie punten betreffende de interviewselectie waarop 
de VI-brochure een tekort aan informatie verstrekt. De perspectieven die de 
zaak bood door middel van de pleitnota, werden echter niet waar gemaakt, nu 
bezwaarde zijn zaak zelf (zonder advocaat) bepleitte tijdens de zitting. De Awb 
voorziet er welbewust in dat burgers hun bezwaar-/beroepszaken zelf kunnen 
afhandelen. Terugkijkend op de zaken waarin bezwaarden zich lieten bijstaan 
door een professional, kan niet worden geconcludeerd dat deze zaken gunsti-
ger afliepen dan de overige zaken. Toch zou deze zaak uit 2004 bezwaarden te 
denken moeten geven. Overleg met de Juridische Afdeling van de universiteit 
over de formulering van het bezwaar-/beroepschrift alsook ter voorbereiding 
van de hoorzitting is mijns inziens geen overbodige luxe.

Ten aanzien van het meer specifieke bezwaar van kandidaten dat zij niet de gele-
genheid kregen om zich op nieuwe vragen voor te bereiden, stelt de Commissie 

248 Zie de aanvang van deze paragraaf, 4e regel met ‘De uitkomst van het interview is dan bepalend 
voor wie van de overgebleven kandidaten een subsidie krijgt toegewezen’.
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B&B zich als volgt op. ‘Gezien de specifieke deskundigheid van de kandidaat op het 
gebied van zijn/haar aanvraag mag van deze verwacht worden dat hij/zij in staat is 
zijn/haar voorstel ook zonder voorbereiding duidelijk uiteen te zetten en/of toe te lich-
ten. Ook mag van deze verwacht worden daarover een wetenschappelijke discussie te 
kunnen voeren met andere wetenschappers en door deze gestelde vragen te beantwoor-
den249’ In dezelfde zaak overweegt de Commissie ten aanzien van het bezwaar van 
de kandidaat tegen de gevoerde interviewstijl: ‘Bezwaarde heeft daarmee nog geen 
feiten of omstandigheden ingebracht in zijn bezwaarprocedure die aanleiding vormen 
voor de Commissie om te oordelen dat de uitkomst van het interview op niet-objectieve 
gronden tot stand zou zijn gekomen’.

Alle bezwaren van dit type zijn ingediend naar aanleiding van een beoordeling 
in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma, dat in 2002 is ingevoerd. 
Slechts éénmaal is een bezwaarschrift waarin een bezwaar tegen de gang van 
zaken tijdens het interview werd ingebracht, gegrond verklaard250, zij het vanwege 
het niet voldoen aan het zorgvuldigheidsvereiste en zonder dat dit tot alsnog 
honorering leidde. De reden voor de gegrond verklaring was namelijk het feit dat 
het verslag van het interview ontbrak waardoor de Commissie de gang van zaken 
tijdens het interview niet kon reconstrueren. Tegenwoordig worden die verslagen 
standaard aan de Commissie (én de bezwaarde) verstrekt. Dienaangaande heeft de 
Commissie op basis van het interviewverslag in zaak 2004/013 overwogen dat 

‘de Commissie heeft vastgesteld dat sprake is van een verschil in perceptie tussen hoe 
de interviewcommissie het interview heeft ervaren en hoe verzoeker dat heeft ervaren. 
Verzoeker heeft … geen feiten of omstandigheden gesteld die erop wijzen dat de 
interviewcommissie onzorgvuldig heeft gehandeld door de feiten anders weer te geven 
dan dat deze in de perceptie van verzoeker hebben plaatsgevonden. Hierbij heeft de 
Commissie betrokken dat het verslag van het interview door de secretaris van de commissie 
is opgesteld en dat de secretaris geen deel uitmaakt van de interviewcommissie, maar 
wordt geleverd door het NWO-bureau. Van betrokkenheid van dat bureau blijkt nergens 
en deze is ook niet gesteld door verzoeker’. 

Hierna volgt een ongegrond verklaring. De redenering van de Commissie B&B 
dat de programmasecretaris, die werknemer is van NWO, niet betrokken zou 
zijn, kan ik niet volgen. Diezelfde programmasecretaris vertegenwoordigt NWO 
in haar rol als verweerster tijdens de hoorzitting. NWO heeft er alle belang bij 
dat een bezwaar-/beroepschrift ongegrond verklaard wordt respectievelijk niet 
gehonoreerd, omdat het voor de ronde beschikbare budget doorgaans wordt 

249 Zaak 2004/011.
250 Zaak 2003/028.
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opgesoupeerd door zoveel kandidaten bovenin de prioriteringlijst te honoreren 
als mogelijk. Om dit soort problemen te voorkomen, wordt het interview tegen-
woordig ook op de band opgenomen.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype 9 (gang van zaken interview incorrect)
Onder de 79 bezwaarzaken die in het kader van het Vernieuwingsimpulspro-
gramma over de periode van 2002-2006 zijn ingediend en afgehandeld, bevin-
den zich 16 zaken (20.3%) waarin een bezwaar tegen de gang van zaken betref-
fende het interview is opgeworpen. VENI-zaak 2003 laat zien dat ook daarbuiten 
in het kader van bezwaren tegen de zorgvuldigheid van de procedure en/of de 
ondeugdelijkheid van de motivering nog voorbeelden van soortgelijke bezwaren 
voorhanden zijn. Hiermee worden serieus te nemen signalen afgegeven dat er 
iets niet klopt met de wijze waarop het VI-interview in de procedure is ingebed. 
Daarom zal de interview procedure in de slotbeschouwing opnieuw aan de orde 
worden gesteld.

De commissie vindt blijkbaar dat zij, gezien de in de brochure gegeven intrans-
parantie van de interviewprocedure, weinig anders kan dan responderen op de 
klachten van de bezwaarde zoals zij feitelijk heeft gedaan. De Commissie B&B 
had mijns inziens echter ook kunnen stellen dat het staand NWO-beleid luidt dat 
wetenschappelijke kwaliteit voorop staat, zodat aanvragers mochten verwachten 
dat daarop zou worden geselecteerd. Die verwachting is nog opgevoerd door de 
in de brochure gegeven VI-programmadoelstelling om de wetenschappelijke car-
rière van de top 10% van de onderzoeksgeneraties te ondersteunen. Ik meen dat 
NWO dan met bijzondere argumenten moet komen om een excellent voorstel te 
kunnen afwijzen enkel op basis van een interview waarvan noch in diezelfde bro-
chure noch elders is aangegeven wat met dat interview beoogd wordt, terwijl het 
bestreden interviewresultaat in strijd lijkt met de programmadoelstelling zelf. Ik 
betwijfel echter of de Commissie B&B – ondanks de ingediende bezwaren op dit 
punt, ondanks haar eigen intuïtie dat er iets niet leek te kloppen, en ondanks de 
duidelijke pleitnotitie van een gerenommeerd advocatenkantoor op bestuursrech-
telijk gebied – gezíen heeft dat de interviewstructuur niet deugt. Daarmee heeft 
de Commissie B&B op dit punt gefaald in haar (toetsings)taak. Het bovenstaande 
maakt wel – zij het op wrange wijze – prominent het belang duidelijk voor de 
organisatie van een correct toetsende Commissie B&B.

9.7.10 Ontoereikend inhoudelijk oordeel

Deze categorie bevat alle bezwaren die zich direct richten tegen de inhoud van 
het tot stand gekomen (NWO-)oordeel. Een groot aantal afgewezen aanvragers 
verkeert in de veronderstelling dat de Commissie B&B enkel competent zou zijn 
om te controleren of de beoordelingsprocedure correct en zorgvuldig is uitge-
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voerd. Echter, de heroverweging die in gevolge de Awb dient plaats te vinden 
op grondslag van een (ontvankelijk) bezwaar-/beroepschrift, sluit bezwaren van 
inhoudelijke aard niet uit. Dit roept de vraag waarop die onjuiste veronderstel-
ling dan is gebaseerd. Onder 9.7.3 is al vermeld dat een aantal onderzoekers het 
frustrerend vindt dat noch het primaire NWO-proces noch de bezwaar-/beroeps-
procedure zich leent voor een wetenschappelijke discussie, alsook dat de beoor-
delingscommissie – ook al bestaat deze doorgaans uit generalisten – de doorslag 
geeft bij de beoordeling. Ook kan een rol spelen dat bezwaarden liever zouden 
zien dat de Commissie B&B haar oordeel in de plaats stelt van het oordeel van 
de beoordelingscommissie. Dat kan echter voor NWO-subsidiebesluiten niet de 
bedoeling van de bezwaar-/beroepsprocedure zijn. Een wezenlijk kenmerk van 
de voor deze besluiten geldende procedure is immers dat de onderzoeksvoorstel-
len in onderlinge concurrentie naar de subsidie dingen, en alle subsidieaanvra-
gen op hetzelfde moment beoordeeld en vergeleken worden opdat een rangorde 
kan worden aangebracht. Elke bezwaar-/beroepsprocedure heeft betrekking op 
maar één subsidiebesluit respectievelijk één subsidieaanvraag. De Commissie 
B&B besteedt aan inhoudelijke bezwaren de nodige aandacht door na te gaan 
of de NWO-beoordelaars gezien alle voorliggende feiten en omstandigheden in 
redelijkheid tot hun feitelijk oordeel konden komen. Daarmee is sprake van een 
marginale toetsing door de Commissie met betrekking tot het in eerste instantie 
gegeven inhoudelijke oordeel betreffende één aanvraag. In geval de Commissie 
het bezwaar gegrond verklaart, zal zij de zaak terugverwijzen naar de betrokken 
beoordelingscommissie om tot een nieuw oordeel te komen.

Deze benaderingswijze is terug te vinden in de volgende overwegingen: ‘De 
Commissie heeft niet tot taak en is evenmin bevoegd om het inhoudelijke oordeel van 
de programmacommissie over te doen. Dit geldt ook in geval het om het eigen oordeel 
van een aanvrager over zijn/haar voorstel gaat. De Commissie is wél bevoegd in het 
kader van haar controle op de juridische aanvaardbaarheid van het bestreden besluit 
de deugdelijkheid van de motivering te controleren. Dat wil zeggen dat de Commis-
sie nagaat of zij het oordeel van de NWO-beoordelaars naar objectieve maatstaven 
begrijpelijk vindt251’.

Een aansprekend voorbeeld van een besluit waarin de Commissie B&B marginaal 
toetste laat de volgende zaak van vóór de onderzoeksperiode252 zien. Het is een 
zaak uit 1997, zodat het besluit in eerste instantie werd genomen door de Stich-
ting voor Filosofie en Theologie (SFT), die in het kader van der reorganisatie die 
één jaar later plaats vond, werd opgeheven. De aanvraag betreft een individuele 

251 Zaak 2005/042.
252 Zaak 1997/04.
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postdoc subsidie, alhoewel de in de aanvraag voorgestelde onderzoeksactiviteiten 
onderdeel zouden uitmaken van een breed opgezet onderzoek, uitgevoerd door 
verschillende onderzoeksgroepen die van verschillende zijden gesubsidieerd 
werden. De betreffende kandidaat-onderzoeker was een expert in talen alsook 
op het gebied van computer-technologie. De SFT had de aanvraag afgewezen op 
grond van de onzekerheid over de zelfstandige wetenschappelijke rol van deze 
kandidaat. De Commissie B&B overweegt ten aanzien hiervan: 

‘Het gaat hierbij naar de Commissie heeft begrepen om twee aspecten: de zelfstandigheid 
en het wetenschappelijk niveau. Met het aspect van de zelfstandigheid hanteert de SFT 
naar het oordeel van de commissie een argument ter afwijzing van de aanvraag, dat 
in dit stadium van de beoordelingsfase niet past. Bij twijfel aan de zelfstandige rol van 
de kandidaat-onderzoeker had de SFT, gezien het individuele karakter van dit subsidie-
instrument, de aanvraag meteen na ontvangst af moeten wijzen. De Commissie is het 
voorts niet eens met de twijfel van de SFT omtrent het wetenschappelijke niveau van 
het voorgestelde werk van de kandidaat-onderzoeker. Tijdens de hoorzitting heeft de 
vertegenwoordiger van de SFT te kennen gegeven dat het stichtingsbestuur van oordeel 
was dat de kandidaat-onderzoeker geen post-doc werkzaamheden zou verrichten, maar 
werk van wetenschappelijk hulppersoneel. Dit in aansluiting op het oordeel van de 
referenten dat de taak van de kandidaat-onderzoeker een ondersteunende zou zijn. Het 
is de Commissie gebleken dat er geen criteria bestaan voor het type werkzaamheden dat 
een post-doc zou moeten verrichten. Dit wordt van algemene bekendheid verondersteld. 
De Commissie acht het niet juist een aanvraag af te wijzen omdat het geen post-doc-
aanvraag zou zijn, terwijl de daarvoor geldende criteria niet bekend zijn gemaakt. Naar 
het oordeel van de Commissie heeft aanvrager zowel in zijn beroepschrift als tijdens de 
hoorzitting overtuigend aangetoond dat het werk van de kandidaat-onderzoeker wel 
degelijk wetenschappelijk werk is…’. 

Volgt gegrond verklaring van het beroepschrift en alsnog honorering van de aan-
vraag.

Kijken we naar de zes gegronde zaken waarin het bezwaar werd ingebracht dat 
het inhoudelijke oordeel niet toereikte, dan geeft dat het volgende beeld te zien.
– Zaak 1998/039: De aanvraag werd in eerste instantie niet-ontvankelijk geoor-

deeld, omdat deze niet binnen het programma zou passen. In beroep stelde 
de Commissie B&B vast dat de inhoud van het voorstel wellicht niet de kern 
van het programma raakte en dat dit in het kader van de prioritering van het 
voorstel wellicht merkbaar zou zijn (lagere prioritering), maar dat dit nog niet 
betekende dat de aanvraag buiten behandeling kon blijven.

– Zaak 2002/034: Het voorstel werd voorwaardelijk gehonoreerd, maar de voor-
waarde waarover tevoren niet met de aanvrager was gecommuniceerd en die 
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geen betrekking had op de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, bleek 
niet uitvoerbaar. De Commissie B&B vond die voorwaarde onacceptabel.

– Zaak 2004/027: Het gaat hier om een voorstel dat in een Open Competitie-
ronde van de twee ingeschakelde referenten de hoogste score verkreeg. Het 
voorstel werd afgewezen omdat het materiaal ten behoeve van twee uit te 
voeren case-studies nog ontbrak. Bezwaarde voerde in beroep aan dat het van 
meet af aan de bedoeling was geweest dat bedoeld materiaal pas in de loop van 
het onderzoek zou worden verzameld, en dat er geen redenen waren om aan 
te nemen dat dit niet zou lukken. Daarnaast voerde hij aan dat de referenten 
geen kritiek op de haalbaarheid van het voorstel hadden en dat deze enige 
afwijzingsgrond dus een nieuw argument van de beoordelingscommissie was 
waarop hij nog geen weerwoord had mogen geven. De Commissie B&B stelde 
vast dat de afwijzingsgrond een deugdelijke grondslag ontbeerde, inderdaad 
sprake was van een nieuw argument, en bovendien de deelscores van de refe-
renten niet aansloten bij de deelscores van de beoordelingscommissie.

– Zaak 2004/058253: Ook hier kwam de beoordelingscommissie met een nieuw 
argument, te weten twijfels over de innovativiteit van het voorstel en stelde op 
grond van die twijfels het voorstel bovendien twee maal negatief bij.

– Zaak 2005/019254: De Commissie B&B stelt zich op het standpunt dat het voor-
stel – na inwinning van drie weinig inhoudelijke referentenrapporten, waar-
van het laatste rapport nadat de vergadering van de beorodleingscommissie al 
heeft plaatsgevonden, nog steeds niet inhoudelijk beoordeeld is. Dit voorstel 
is het enige gegrond verklaarde voorstel dat alsnog – op andere gronden, te 
weten verkeerd gebruik van het referentenoordeel door de commissie in com-
binatie met een motiveringstekort – gesubsidieerd is.

– Zaak 2006/06255: De bewijslast van het inhoudelijk geschil, namelijk dat de 
academische partner domineert in de voorgestelde Werkplaatsconstructie, legt 
de Commissie B&B bij ZonMW.

Bovenstaande zaken laten zien dat de Commissie B&B geen eigen oordeel uit-
spreekt over de inhoud van het geschilpunt, maar nagaat of het oordeel van de 
beoordelingscommissie terzake gezien alle overige feiten en omstandigheden en 
de gegeven motivering houdbaar is. Wanneer de Commissie B&B van mening is 
dat dit niet het geval is, leidt dat tot vernietiging van het bestreden besluit wegens 
een motiveringsgebrek. Deze benaderingswijze wordt ook door de rechter gevolgd 

253 Besproken onder de (eind)conclusies van paragraaf 9.7.3.
254 Besproken onder 9.7.7.
255 Besproken onder 9.7.4a.
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in geval van beoordelingsvrijdheid256. Tenslotte volgt hieronder nog een concreet 
voorbeeld van een ongegronde zaak waarin een bezwaarde vindt dat zijn voorstel 
innovatiever is dan de beoordelingscommissie heeft aangegeven. De Commissie 
B&B overweegt dan – zoals steeds bij dit soort bezwaren – pragmatisch: ‘dat de 
voorgestelde methode reeds eerder in een proefschrift is toegepast en alleen al om die 
reden niet meer innovatief genoemd kan worden257’. Volgt ongegrond verklaring.

Tabel 9.5 laat zien dat het aantal bezwaren op inhoudelijke gronden dat is afgehan-
deld gedurende de onderzoeksperiode, relatief groot is (96 op 681 bezwaren, of 
te wel 14,1%). Hierbij zijn geen bezwaren meegerekend die vroegtijdig weer zijn 
ingetrokken, omdat de indiener er vanuit ging dat enkel procedurele bezwaren 
in behandeling konden worden genomen door de Commissie B&B. Het aantal 
gegrond verklaringen is hierbij relatief laag (6,0%). Het bezwaar dat het inhoude-
lijk oordeel tekort schiet, heeft geen enkele keer tot alsnog honorering geleid.

Conclusies ten aanzien van bezwaartype (ontoereikend inhoudelijk oordeel)
Het is onmogelijk dat de Commissie B&B van alle bezwaar-/beroepszaken die 
langskomen evenveel verstand heeft. Uiteraard beschikken de leden van de Com-
missie B&B, die zijn gerecruteerd uit het wetenschappelijke veld, over veel eigen 
ervaring op wetenschappelijk gebied. Daarnaast blijken zij in staat zich ervaring 
met bezwaar-/beroepszaken snel eigen te maken. Dat neemt niet weg dat de mate 
waarin de Commissie het oordeel van de NWO-beoordelaars begrijpelijk vindt, 
mede zal afhangen van de mate waarin een bezwaarde een voor niet-experts toe-
gankelijk voorstel heeft geschreven, alsook van de mate waarin specifieke kennis 
van zaken een rol speelt. Dat de Commissie B&B daarom omzichtig omgaat met 
haar marginale toetsingsbevoegdheid, met andere woorden niet snel haar handen 
zal branden aan een inhoudelijke kwestie, mag geen verwondering wekken. Ook 
waar andere typen bezwaren van inhoudelijke aard worden ingebracht, leidt door 
de Commissie B&B onjuist beoordeeld gebruik van beoordelingsvrijheid tot 
gegrond verklaring van het bezwaar vanwege een motiveringsgebrek. Daarmee 
sluit de Commissie B&B – zoals gezegd – aan bij de marginale toetsingspraktijk 
van de verschillende bestuursrechtelijke rechtscolleges, zoals het CBB.

9.7.11 Anderszins onzorgvuldig

Bezwaren tegen schending van de zorgvuldigheid gaan vaak samen met één of 
meer van de eerder besproken bezwaartypen 1 t/m 10. Wanneer het bezwaar op 

256 Zie Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 147.
257 Zaak 2004/033.
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zich zelf staat, adviseert de Commissie B&B doorgaans tot een ongegrond verkla-
ring van het bezwaar, of tot een gegrond verklaring met instandhouding van het 
bestreden besluit. Slechts in 3% van de gevallen heeft de Commissie de belangen 
van de bezwaarde dusdanig geschaad geacht dat zij tot een gegrond verklaring 
van het bezwaar adviseerde. Soms komt de Commissie niet eens toe aan een 
belangenafweging. Zo overwoog de Commissie B&B In zaak 2002/019 dat ‘een 
aanvrager door indiening van zijn voorstel binnen een specifiek NWO-programma de 
risico’s aanvaardt die in het beoordelingssysteem van dat programma geïncorporeerd 
zijn zonder dat die risico’s op zichzelf impliceren dat sprake is van een onzorgvuldige 
procedure’. Als voorbeelden van dergelijke risico’s noemde de Commissie het feit 
dat de persoonlijke mening van de ingeschakelde deskundigen een rol speelt bij 
de beoordeling, en het inlassen van een voorselectie bij hoge aanvraagdruk mits 
aangekondigd in de programmabrochure.

De overwegingen van de Commissie B&B naar aanleiding van bezwaren tegen 
onzorgvuldig handelen hebben een groot aantal aanwijzingen opgeleverd, die 
bruikbaar zijn ter verbetering van het primaire proces, zoals:
– De regeling van intellectuele eigendomsrechten (ipr’s) was binnen een bepaald 

programma als een beoordelingscriterium opgenomen in de brochure. De 
Commissie overwoog toen dat de ‘regeling van ipr’s ofwel als ontvankelijkheidseis 
bij indiening dient te worden gesteld ofwel als opschortende voorwaarde bij subsidie-
verlening onder vermelding van de termijn waarbinnen de ipr’s geregeld dienen te 
zijn.’
Ik raad aan daarnaast een aanvullende (oneigenlijke) subsidiebepaling mee te 
geven aan het subsidiebesluit ter garantie dat die regeling ook daadwerkelijk 
toepassing vindt bij uitvoering van de subsidieactiviteiten.

– Voorselectie: Een voorselectie door een beoordelingscommissie zonder speci-
fieke deskundigheid op het gebied van de verschillende aanvragen, is toelaat-
baar258.

– Beoordeling door slechts één referent: De Commissie stelt zich in zijn alge-
meenheid op het standpunt dat indien door omstandigheden het voorstel 
slechts door één referent wordt beoordeeld, ‘deze werkwijze niet willekeurig is en 
voorts in het licht van hetgeen mogelijk is, ook niet onzorgvuldig en ook niet onrede-
lijk’259. Aan een aanvrager dient dan echter wél afdoende inzichtelijk gemaakt te 
worden, hoe het beoordelingsproces is verlopen. In zaak 2004/017 was dat niet 
gebeurd, hetgeen de Commissie B&B tot de volgende overwegingen bracht: ‘De 
Commissie heeft vastgesteld dat op zichzelf alles eraan gedaan is méér dan één refe-

258 Zaak 2002/021.
259 Zaak 2004/005.
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rentenrapport te krijgen. De Commissie verwerpt dan ook het bezwaar dat in zoverre 
jegens verzoeker onzorgvuldig is gehandeld. Naar het oordeel van de Commissie heeft 
verweerder overtuigend aangetoond dat de betrokken beoordelingscommissie zich 
heeft gerealiseerd dat maar één referentenrapport beschikbaar was en dat daarom een 
afwijking van de gebruikelijke oordeelsvorming plaats diende te vinden en daarnaar 
ook feitelijk heeft gehandeld. Tijdens de zitting werd in dit verband gesproken van 
een ‘worsteling’ met betrekking tot de oordeelvorming. De Commissie merkt op dat in 
de bestreden beslissing van die ‘worsteling’ niet dan wel niet genoegzaam blijkt, wat 
temeer klemt nu verzoekers voorstel van de enige referent een A had gekregen, terwijl 
de beoordelingscommissie tot een B kwam…. Hoewel de Commissie van oordeel is 
dat in de bestreden beslissing beter had moeten worden uitdrukking gebracht hoe de 
beoordelingscommissie heeft geworsteld en hoe de uiteindelijke oordeelsvorming zich 
verhield tot het enige referentenrapport, is de Commissie van oordeel dat dit thans ook 
voor verzoeker voldoende kenbaar moet zijn geworden, alsmede dat de beslissing ook 
wordt gedragen door een deugdelijke motivering’. Volgt gegrond verklaring van het 
bezwaar met instandhouding van het bestreden besluit.

– Terugkoppeling naar een referent: Wanneer terugkoppeling plaatsvindt naar 
een referent, dient de aanvrager daarvan op de hoogte te worden gesteld alsook 
van de reactie van deze referent. In hetzelfde advies overweegt de Commissie 
ook: ‘Het is niet de bedoeling dat deze terugkoppeling plaatsvindt in verband met 
interpretatiekwesties’260.

– Reikwijdte van het weerwoord: ‘Wanneer sprake is van een in alle opzichten ade-
quaat weerwoord, maakt dit feit op zichzelf genomen een voorstel nog niet van top-
kwaliteit’261.

– Reikwijdte van dupliek: Verweerder is in het afwijzingsbesluit niet ingegaan 
op de door hem gevraagde en verkregen dupliek van bezwaarde. Dit vindt 
bezwaarde onzorgvuldig. De Commissie overweegt dan ‘dat de procedureregels 
niet voorschrijven dat in het afwijzingsbesluit expliciet op de dupliek moet worden 
ingegaan, terwijl uit de stukken blijkt dat deze dupliek wel is meegenomen bij de 
besluitvorming. Het bezwaar kan verzoeker dus niet baten’262.

– Interviewverslag: ‘Zonder verslag van het gehouden interview is het de Commissie 
B&B onmogelijk gemaakt om de gang van zaken te reconstrueren. Alleen al daarom 
kan de bestreden beslissing niet in stand blijven. … Dit impliceert overigens niet dat 
van elk interview een uitgewerkt verslag moet worden gemaakt’263. Volgt gegrond 
verklaring. De Commissie B&B wil met haar laatste opmerking zeggen dat het 

260 Zaak 2004/066.
261 Zaak 2005/024.
262 Zaak 2005/006.
263 Zaak 2003/026.
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verslag van het gehouden interview pas behoeft te worden uitgewerkt, zodra 
een afgewezen aanvrager in bezwaar/beroep komt.

– Interviewinformatie: ‘Het komt de Commissie zinvol voor om voorafgaand aan 
het interview aan de te interviewen kandidaten bekend te maken wat het voorlopige 
oordeel is van de VI-commissie in hun zaak. … De Commissie acht het onjuist dat 
zij niet de beschikking heeft gekregen over de (voorlopige) prioriteringslijst zoals deze 
er uitzag na afloop van het schriftelijk deel van de beoordeling’264.

– Vergaderverslagen: De Cie BBS ziet het als een handicap wanneer zij niet de 
beschikking krijgt over de verslagen van alle relevante vergaderingen van de 
NWO-beoordelaars265. Bovendien dient de verslaglegging een overtuigende 
mate van transparantie te hebben.

– Compenserende preadviezen: In geval de procedure geen inschakeling van 
referenten voorschrijft, komt het voor dat aan enige leden van een gebieds-
brede beoordelingscommissie wordt verzocht om een preadvies te schrijven. 
De Commissie vraagt zich in een dergelijk geval af ‘of de procedure met het oog 
op de vereiste transparantie zo vorm gegeven mag worden, omdat hiermee hobbyisme 
bij commissieleden een oncontroleerbaar probleem kan opleveren bij de beoordeling 
van de aanvragen. Dat daarbij gestreefd is naar een optimale aansluiting op de 
expertise van de commissieleden, doet daaraan niet af’266.

– De reikwijdte van de preadviezen: De stelling van een bezwaarde dat sprake 
is van een onzorgvuldige procedure, nu de invloed van de pre-adviseurs door-
slaggevend is geweest voor de uitkomst daarvan, pareert de Commissie B&B 
als volgt. ‘Het is onjuist om te stellen dat de pre-adviseurs in wezen de uitkomst van 
de beoordeling bepalen, omdat deze slechts dienen ter voorbereiding van het commis-
sieoordeel en als zodanig niet los gezien kunnen worden van dat oordeel. Dat wil 
zeggen dat de preadviezen geen eigenstandige waarde hebben’267.

– Beroep op uitzonderingsclausule: De Commissie B&B stelt zich op het stand-
punt dat degene die zich beroept op een uitzonderingsclausule, de toepassing 
daarvan voldoende aannemelijk dient te maken. In dezelfde zaak overweegt 
zij ook: ‘Wanneer iemand marginaal niet onder een hardheidsclausule valt door 
persoonlijke omstandigheden, is een beroep op de hardheidsclausule niet toelaat-
baar’268.

– Gebruik negatieve kritiek: ‘In geval van een negatief advies naar aanleiding van 
een voorlopige aanvraag mag dit advies geen rol spelen bij de beoordeling van de voor-

264 Zaak 2003/026; zie ook zaak 2002/059.
265 Zaken 2002/028, 2003/024 en 055.
266 Zaak 2005/057.
267 Zaak 2004/016.
268 Zaak 2001/015.



288

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

liggende, definitieve aanvraag’269. Verder geldt dat ‘dezelfde twijfels niet gebruikt 
mogen worden voor een 2e negatieve bijstelling’270.Ook geldt: ‘Wanneer alle geho-
noreerde voorstellen tekort schieten op een bepaald beoordelingscriterium, kan dit 
criterium geen doorslaggevend gewicht meer toekomen bij de afweging en krijgen in 
plaats daarvan de overige beoordelingscriteria een meer prominente rol’271.

– Betrokken commissieleden: ‘Het feit dat bij alle vier de gehonoreerde projecten 
commissieleden betrokken zijn, noodzaakt des te meer dat het afwijkende oordeel 
van de beoordelingscommissie ten opzichte van het referentenoordeel uitvoerig en 
kenbaar is gemotiveerd alsmede dat aan de procedure van hoor en wederhoor ook 
daadwerkelijk inhoud wordt gegeven’272.

– Discrepanties tussen de oordelen: ‘In geval van behoorlijke discrepanties tussen de 
oordelen van de verschillende beoordelaars, zowel tussen de referenten als tussen de 
leden van de beoordelingscommissie, dienen die discrepanties uitdrukkelijk besproken 
te worden binnen deze commissie. Zo niet, dan is geen sprake van een zorgvuldige 
afweging zaak’ (2002/060), en ook: ‘Het is onzorgvuldig om een voorstel ten aan-
zien waarvan de referenten- en schriftelijke commissiescores zover uiteenlopen onbe-
sproken te laten en de (VI-)kandidaat niet uit te nodigen voor een interview’273.

– Het onderscheid tussen B- en C-oordeel: Het is verscheidene keren voorgeko-
men dat afgewezen aanvragers bezwaar/beroep aantekenden tegen het feit dat 
hun met een B (‘in deze vorm niet subsidiabel’) beoordeeld voorstel na verbe-
tering en herindiening een C-oordeel (‘niet subsidiabel’) kreeg. Dit heeft geleid 
tot de volgende overwegingen. ‘Om te voorkomen dat aanvragers zich na afloop 
van een herkansingsronde afgestraft voelen in geval van niet-honorering, beveelt de 
Commissie aan om in de uitslag ter zake slechts te onderscheiden tussen ‘subsidia-
bele’ en ‘niet subsidiabele voorstellen’. Dit geldt temeer nu in de herkansingsronde 
aan het onderscheid tussen de letters B en C geen betekenis toekomt’274.

– Dictum in bezwaar/beroep: ‘Een zelfstandige grond voor afwijzing leidt tot het in 
stand laten van het bestreden besluit, ondanks het voorhanden zijn van gegronde 
bezwaren respectievelijk gegrond verklaring van het bezwaar/beroepschrift’275.

– Lopende ronde: ‘Een bezwaarschriftprocedure en de vervolgprocedure op een eerdere 
bezwaarschriftprocedure zijn noch voor verweerder noch voor verzoeker een ‘nieuwe 
beoordelingsronde’, dit om ongelijke behandeling van aanvragen te voorkomen’276.

269 Zaak 2000/005.
270 Zaak 2004/058.
271 Zaak 2003/018.
272 Zaak 2003/029.
273 Zaak 2003/028.
274 Zaak 2000/025.
275 Zaak 2002/090.
276 Zaak 2005/006.
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Ten slotte maakt de Commissie in haar adviezen de volgende opmerkingen die 
de programmasecretaris als vertegenwoordiger van het NWO-bureau ter harte 
kan nemen:

– ‘Het lijkt een kleine moeite om in de brief waarbij verzoeker in de gelegenheid wordt 
gesteld om te reageren op de referentenrapporten duidelijk aan te geven dat het ook in 
geval van positieve rapporten voor een aanvrager voordelig kan zijn om te reageren 
op hetgeen de referenten naar voren brengen’277.

– De Commissie acht het voorts onjuist dat een voor een aanvrager belangrijk 
bericht als de aankondiging van een voorgenomen afwijzing van de aanvraag 
en de verwijzing naar het oordeel van de selectiecommissie met het verzoek 
om een weerwoord enkel per email is afgedaan. Naar het oordeel van de Com-
missie behoren dergelijke belangrijke beslissingen per getekende, officiële 
brief te worden gedaan.

– ‘In geval het budget voor een subsidieronde bij de aanvang daarvan nog niet vast-
staat, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de brochure resp. de ‘call’. Niet 
volstaan kan worden met termen als ‘ongeveer’ en ‘circa’278.

– De Commissie constateert dat in het kader van het programma Investerin-
gen middelgroot geen wederhoor is ingebouwd in de procedure en adviseert 
dan “om steeds in de procedure in te bouwen dat aanvragers op referentenrapporten 
kunnen reageren. Daarmee wint de motivering aan kracht”279.

Zoals Tabel 9.5 laat zien, vormen bezwaren tegen onzorgvuldig handelen de 
hoofdmoot van de ingediende bezwaren (18,5%), maar leiden slechts in 9.5% tot 
een gegrond verklaring. Van de 12 gegrond verklaarde zaken waarin niet voldaan 
werd aan ‘de zorgvuldigheidstoets’, zijn er drie alsnog gehonoreerd280. Daarnaast 
werd één ongegronde zaak gehonoreerd na rechterlijke uitspraak281.

9.7.12 Budgettair probleem

Zoals Tabel 9.5 laat zien, gaat het hier om een type bezwaren dat weinig voor-
komt, en bovendien zelden wordt voorgelegd aan de Commissie B&B. Doorgaans 
zijn budgettaire problemen van feitelijke aard en worden zonder hoorzitting tijdig 
in overleg tussen aanvrager(s) en het bureau opgelost. De drie bezwaren van dit 
type waarin een advies van de Commissie B&B voorhanden is, betreffen alle drie 
subsidieverleningsbesluiten. Eén bezwaar is gegrond verklaard en alsnog (gedeel-

277 Zaak 2004/003.
278 Zaak 2002/011.
279 Zaak 2000/005.
280 Zaken 1999/024, 2003/031, en 2004/66.
281 Zaak 1999/018.



290

Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO

telijk) gehonoreerd282. De bedragen waarom het ging, waren, in alle drie de geval-
len, van betrekkelijk geringe omvang. Het gaat daarmee om een te klein aantal 
om daaruit conclusies te kunnen trekken.

9.7.13 Oneigenlijke bezwaren

De bezwaren van deze categorie (3,4% van alle ingediende bezwaren) hebben met 
elkaar gemeen dat de Commissie B&B heeft vastgesteld dat het non-bezwaren 
zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat een hono-
rering naar aanleiding van dit type bezwaren per definitie is uitgesloten. Verder 
gaat het om een verzameling van de meest uiteenlopende bezwaren.

Deze bezwaren hebben voor het overgrote deel gemeen dat zij betrekking 
hebben op de beoordelingsprocedures in het algemeen en niet op de subsidie-
aanvraag van de bezwaarde zelf. Omdat de Awb alleen de mogelijkheid biedt om 
in bezwaar/beroep te komen van een concreet subsidiebesluit, laat de Awb niet 
toe dat dergelijke algemene bezwaren aan de orde worden gesteld in het kader 
van een bezwaar-/beroepsprocedure. Achter sommige van dit type bezwaren 
gaan structurele problemen schuil waarvoor (nog) geen oplossingen gevon-
den zijn. Genoemd kunnen worden bezwaren tegen de achterstelling van een 
bepaald soort voorstellen (zoals multidisciplinaire283 of innovatieve voorstellen284)
of wetenschapsgebieden (zoals rechten285, economie286, en de hardware sector 
binnen de informatica287). Ook kan hier gedacht worden aan bezwaren betref-
fende de wijze van indeling naar wetenschapsgebieden binnen het Gebied Maat-
schappij- en Gedragswetenschappen288. Andere bezwaren betreffen de nadelen 
die nu eenmaal gepaard gaan met keuzes die gemaakt moeten worden, ook ten 
aanzien van de – tevoren kenbaar gemaakte – inrichting van de procedure289 en 
de budgetverdeling over de gebieden bij een NWO-breed programma als de Ver-
nieuwingsimpuls290. Het enige wat hier valt te zeggen, is dat een aanvrager niet 
verplicht is om een voorstel binnen het desbetreffende NWO-programma in te 
dienen. Kiest hij hier eenmaal voor, dan committeert hij zich daarmee aan de 
procedure en de omvang van het budget zoals deze bekend zijn gemaakt.

282 Zaak 2006/020.
283 Zaak 2005/16.
284 Zaak 2002/14.
285 Zaken 2005/03 en 2006/03 en 04.
286 Zaak 2004/19.
287 Zaak 2004/03.
288 Zaak 2005/06.
289 Zaken 2000/12, 2004/05 en 019, en 2005/42.
290 Zaak 2004/06.
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Tenslotte zijn binnen deze categorie ook de volgende bezwaren te vinden: bezwa-
ren tegen vermeende toezeggingen van NWO-medewerkers, bezwaren tegen 
de afwijzing nu een (ander) voorstel van de afgewezen aanvrager over hetzelfde 
onderwerp in ander verband dan NWO wél gehonoreerd was of in elk geval een 
positievere beoordeling verkreeg291, bezwaren tegen de negatieve uitstraling van 
de afwijzing292, en het bezwaar dat de aanvraag ‘vanwege de sexe en nationaliteit 
van de aanvraagster gewoon gehonoreerd had behoren te worden’293.

9.7.14 Overige overwegingen van de Commissie B&B

Volledigheidshalve komen in deze subparagraaf de overwegingen van de Com-
missie B&B aan de orde betreffende bezwaren tegen het in eerste instantie niet 
in behandeling nemen van aanvragen (zie onder 9.7.14a). Vervolgens komen 
commissieoverwegingen aan de orde betreffende de (niet- )ontvankelijkheid van 
ingediende bezwaar-/beroepschriften (zie onder 9.7.14b). Tenslotte worden over-
wegingen besproken die betrekking hebben op de bezwaar-/beroepsprocedure 
zelf (zie onder 9.7.14c) en op informatieverzoeken ten behoeve van de bezwaar-/
procedure (zie onder 9.7.14d).

9.7.14a Overwegingen betreffende bezwaren tegen in eerste instantie niet in 
behandeling genomen aanvragen

In negen gevallen heeft een aanvrager bezwaar gemaakt tegen het niet-ontvanke-
lijk verklaren (lees: niet in behandeling nemen) van de aanvraag in het kader van 
het primaire proces. In vijf van deze gevallen werd dit bezwaar gegrond verklaard. 
Hieronder volgen vier voorbeelden van hoe de Commissie B&B met dit type 
bezwaren omgaat. In de eerste twee voorbeelden verwees de Commissie de zaak 
terug naar het betrokken gebiedsbestuur om de aanvraag alsnog in behandeling 
te nemen. In de laatste twee voorbeelden deed zij de zaak zelf af.

Voorbeeld 1: ‘De subsidieaanvraag van verzoeker is niet ontvankelijk verklaard 
omdat deze niet zou passen binnen de zwaartepunten en thema’s van het programma. 
…. De commissie merkt op dat bezien vanuit de Algemene wet bestuursrecht dan in feite 
sprake is van een afwijzing op formele gronden en derhalve niet wordt toegekomen aan 
een inhoudelijke beoordeling. De Awb kent bij de primaire besluitvorming strikt bezien 
geen niet-ontvankelijkheid verklaring van aanvragen terwijl, gelet op de motivering van 
de bestreden beslissing, ook geen sprake is van het buiten behandeling laten van een 
aanvraag als bedoeld in art. 4:5 Awb. De commissie stelt … vast dat het kernpunt van 

291 Zaak 2004/20.
292 Zaak 2002/49.
293 Zaak 2000/07.
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verschil in opvatting in deze is dat verweerder als uitgangspunt heeft dat … een model 
wordt ontwikkeld met behulp waarvan … kan worden gemeten. Ter zitting is van de 
zijde van verzoeker gesteld en van de zijde van NWO niet bestreden dat een dergelijk 
model niet bestaat en dat … onontbeerlijk is dat voorafgaand hieraan een meetinstru-
ment wordt ontwikkeld. Dit klemt temeer nu in de desbetreffende brochure expliciet is 
verwezen naar paragrafen in eerdergenoemde programmeringstudie waarin nagenoeg 
letterlijk de door verzoeker opgevoerde onderzoeksvragen staan. Deze feiten in aan-
merking nemend is de commissie van oordeel dat in dit geval niet evident is dat de 
aanvraag van verzoeker niet zou passen binnen het programma. Naar het oordeel van 
de commissie is voor een formele afwijzing een zekere mate van evidentie noodzakelijk. 
In geval van twijfel behoort de aanvrager het voordeel van de twijfel te worden gegund. 
Daarvoor is des temeer plaats nu aanvrager bij de voorbereiding van het programma 
een belangrijke rol heeft gespeeld. Immers, indien juist is dat een deugdelijk meetinstru-
ment … ontbreekt, hoe kunnen dan de effecten … worden gemeten? En, hoe verhoudt 
zich het feit dat in de brochure wordt verwezen naar bepaalde vraagstellingen tot de 
niet in behandeling neming van een onderzoeksvoorstel waarin deze vragen centraal 
staan? De commissie is van oordeel dat de door verweerder aangegeven bezwaren tegen 
het ingediende onderzoeksvoorstel mogelijk wel een rol kunnen spelen in de toekomstige 
prioritering van aanvragen. Deze bieden echter onvoldoende grond voor een besluit een 
aanvraag in het geheel niet in behandeling te nemen’294.

Voorbeeld 2: ‘De Commissie heeft vastgesteld dat verzoeker inderdaad niet voldoet 
aan bedoeld toelatingscriterium, maar ook dat verweerder dit criterium tevoren niet 
bekend gemaakt heeft. De Commissie acht dit dermate onzorgvuldig van verweerder 
dat verweerder de aanvraag …alsnog in behandeling dient te nemen’295.

Voorbeelden 3 en 4: ‘Of een voorstel al eerder subsidie heeft ontvangen, vraagt om 
een inhoudelijke beoordeling. Een verklaring van niet-ontvankelijkheid strookt hier niet 
mee. De Commissie zal de bestreden beslissing lezen als ware de aanvraag om deze 
formele reden afgewezen’. Volgt het in stand laten van het bestreden besluit, met 
wijziging van het dictum296.

9.7.14b Overwegingen betreffende de ontvankelijkheid van de bezwaar-/
beroepschriften

In 2005 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak297 uitgemaakt dat in geval een 
subsidieaanvraag wordt ingediend door een rechtspersoon die deze subsidie ook 
ontvangt, de onderzoeker die verantwoordelijk is voor het betreffende onder-

294 Zaak 1998/039.
295 Zaak 2000/008.
296 Zaken 2004/064 en 2005/01.
297 ABRvS 15 juni 2005, nr.200409980/1.
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zoeksproject slechts met machtiging van bedoelde rechtspersoon in bezwaar/
beroep kan komen. Daarnaast heeft die onderzoeker een machtiging nodig om 
de rechtspersoon in rechte te vertegenwoordigen.

Een ander punt is dat zich onder de dossiers uit de onderzoeksperiode drie 
beroepszaken298 bevinden waarbij twee maal met betrekking tot dezelfde aanvraag 
in beroep werd gekomen bij het Algemeen Bestuur. De eerste keer werd in beroep 
het bestreden besluit door het Algemeen Bestuur vernietigd onder terugverwij-
zing van de zaak naar het bestuursorgaan dat het primaire (vernietigde) besluit 
had genomen. Nadat dit bestuursorgaan een vervangend, andersluidend pri-
mair besluit had genomen, werd opnieuw in beroep gekomen bij het Algemeen 
Bestuur van NWO. De Commissie B&B verklaarde alle drie de keren het tweede 
beroepschrift ten aanzien van dezelfde aanvraag ontvankelijk. Volgens Schreuder-
Vlasblom299 is een vervangend, andersluidend besluit geen primair besluit, maar 
direct beroepbaar bij de rechter. Wanneer het om herroeping van een bestreden 
besluit gaat naar aanleiding van een bezwaarschrift, is de binnen NWO gebezigde 
praktijk verenigbaar met dit standpunt. Dit geldt echter niet voor (administra-
tieve) beroepszaken. Het Algemeen Bestuur pleegt in (administratief) beroep 
vernietigde zaken terug te verwijzen naar het gebiedsbestuur dat het primaire 
besluit heeft genomen. Het betrokken gebiedsbestuur neemt dan in de terugver-
wezen zaak een nieuw primair besluit ex artikel 9 van de NWO-Instellingswet. 
Hier is dus duidelijk sprake van twee verschillende besluiten. Indien het nieuwe 
primaire besluit opnieuw een afwijzing van de gevraagde subsidie inhoudt, bete-
kent dit dat de afgewezen aanvrager opnieuw bij het Algemeen Bestuur in beroep 
zal moeten komen, alvorens hij de rechter kan inschakelen met betrekking tot 
zijn bezwaren. De vraag is dus of het terecht is dat het Algemeen Bestuur bij 
vernietiging van een bestreden besluit in een beroepzaak deze zaak terugverwijst 
naar het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen. Op grond van 
het gestelde onder 3.4.2, tweede alinea, luidt mijn conclusie: nee, die terugverwij-
zing is juridisch niet juist, want zowel in strijd met artikel 7:25 van de Awb als 
met artikel 148, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Ook sluit 
deze praktijk niet aan bij de geldende jurisprudentie300. Het Algemeen Bestuur 
zal tegelijkertijd met de vernietiging van het bestreden besluit een nieuw besluit 

298 De zaken 2001/031 juncto 2002/018; 2003/018 (tweemaal afgehandeld onder hetzelfde dossier-
nummer), en 2004/058 juncto 2005/06.

299 M. Schreuder-Vlasblom 2005, p. 99.
300 Zie de onder 3.4.2 gegeven voorbeelden.
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moeten nemen, zodat dit nieuwe besluit – overeenkomstig het standpunt van 
Schreuder-Vlasblom – direct beroepbaar is bij de rechter301.

Ten slotte is de vraag actueel of bezwaarschriften ontvankelijk zijn, ingediend 
tegen subsidiebesluiten van een internationaal samenwerkingsverband zoals het 
European Science Foundation (ESF) waarbij gelden worden toegekend die deel 
uitmaken van een subsidiepot waar NWO middelen op ingezet heeft. Dat het 
antwoord op die vraag niet zo eenvoudig is, blijkt uit de volgende casus van vóór 
de onderzoeksperiode.

Casus Vlaams-Nederlands Comité voor Nederlandse Taal en Cultuur
Op 6 april 1992 werd aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en zijn 
Vlaamse collega een rapport aangeboden waarin de KNAW, gesteund door de 
Vlaamse zusterorganisaties, voorstelde om een Fundatie voor Onderzoek naar 
Nederlandse Taal en Cultuur op te richten teneinde versterkte aandacht te geven 
aan onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Beide Ministers 
stemden hiermee in en sloten daartoe op 23 juni 1992 een overeenkomst. Op 
grond van die overeenkomst zouden beide bewindslieden zich beraden over de 
opportuniteit en juridische consequenties van de voorgestelde Fundatie. Op 13 
januari 1994 besloten de Ministers om de door hen beschikbaar gestelde mid-
delen en de uitvoering van een en ander in handen te leggen van NWO en NFWO 
(Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek), alsook dat deze twee orga-
nisaties het programma zouden meefinancieren. Laatstgenoemde organisaties 
kwamen één dag later al overeen dat:
– de samenwerking de vorm zou krijgen van een gezamenlijk programma;
– de beslissing over de toewijzing van de beschikbare fondsen zou worden ‘gede-

legeerd’ aan een Vlaams-Nederlands Comité (VNC) voor Nederlandse Taal en 
Cultuur, bestaande uit maximaal acht vooraanstaande onderzoekers, waarvan 
er vier benoemd zouden worden vanuit NFWO en vier vanuit NWO;

– het VNC tot taak zou krijgen een programmapakket op te stellen dat uit ver-
schillende onderzoeksprogramma’s zou bestaan;

– het VNC over de bij dit Comité ingediende voorstellen zou moeten beslis-
sen op grond van het oordeel van twee beoordelingscommissies (één NWO-
commissie voor de Nederlandse voorstellen en één NFWO-commissie voor 
de Vlaamse voorstellen), die beide tot hun oordeel zouden moeten komen 
op basis van referentenrapporten. Het Comité zou jaarlijks een begroting op 

301 Zie ook de overwegingen van de Rb. Arnhem in zijn uitspraak d.d. 21 januari 2008, reg.nr. AWB 
06/6352, besproken onder 9.10.2.
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moeten stellen die ter goedkeuring diende te worden voorgelegd aan NWO 
en NFWO, en verantwoording moeten afleggen van zijn beslissingen in een 
jaarverslag, dat via NWO en NFWO aab de betrokken Ministers zou worden 
aangeboden.

De eerste ronde ging al in februari 1994 van start en in juni besliste het VNC 
over de ingediende voorstellen. Twee afgewezen aanvragers gingen in bezwaar 
bij het Algemeen Bestuur van NWO. De vraag die toen rees was of deze bezwaar-
schriften tegen het VNC ontvankelijk waren. De redenering die hierbij gevolgd 
werd, was dat in de samenwerkingsovereenkomst tussen NWO en NFWO de 
toewijzing van de beschikbare fondsen was gedelegeerd aan het VNC. Van dele-
gatie in bestuursrechtelijke zin zou hier echter geen sprake kunnen zijn, omdat 
de NWO-instellingswet NWO geen delegerende bevoegdheid toekent. Volgens 
deze redenering kon dan, voorzover de VNC-besluitvorming betrekking had op 
Nederlandse aanvragen en waarvoor Nederlandse middelen waren gereserveerd, 
nog slechts sprake zijn van een vanwege NWO aan het VNC toegekend mandaat. 
De beslissingen op VNC-aanvragen vanuit Nederland ingediend, zouden daarom 
slechts onder de verantwoordelijkheid van het Gebiedsbestuur Geestesweten-
schappen genomen kunnen zijn, waarmee tegen de genomen besluiten beroep 
openstond bij het Algemeen Bestuur.

De ene zaak werd afgewezen op grond van het feit dat er geen daadwerkelijke 
samenwerking met Vlaamse instellingen zou plaatsvinden. Het bezwaar in deze 
zaak richt zich tegen de motivering vanwege de onjuistheid van haar inhoud. De 
andere zaak (door de Nederlandse beoordelingscommissie geprioriteerd met een 
hoge A) werd met name afgewezen op grond van het feit dat in de het project bege-
leidende stuurgroep het Nederlands aandeel te overheersend zou zijn, alsook van-
wege de te specifieke aanpak. Gezien dit laatste punt concludeerde de bezwaarde 
in deze laatste zaak dat de wetenschappelijke beoordeling het voornaamste obsta-
kel was. Hij wees erop dat dit punt een nieuw feit betreft ten aanzien waarvan 
geen gelegenheid tot wederhoor was geboden en waarbij het zou gaan om een 
richtingenstrijd. Ook voerde deze bezwaarde aan dat de motivering niet deugde. 
De Commissie B&B stelde vast dat de notulen van de vergadering van het VNC 
ontbraken, zodat zij niet kon nagaan hoe de besluitvorming binnen het VNC 
was verlopen. Ook constateerde zij dat er grote cultuurverschillen waren tussen 
de wijze waarop geoordeeld werd binnen de NWO- en de NFWO-beoordelings-
commissie. De Nederlandse aanvragers kregen de gelegenheid te reageren op de 
referentenrapporten; de Belgische aanvragers kregen de referentenrapporten niet 
eens te zien. De NWO-beoordelingscommissie leverde bij het VNC een advies met 
de oordelen van de commissie betreffende de aanvragen aan; de NFWO-beoorde-
lingscommissie leverde alleen de uitkomst van haar oordeel aan, dat bovendien 
bindend was. Desgevraagd las de secretaris-generaal van het NFWO tijdens de 
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besluitvormende vergadering van het VNC passages uit de beoordelingen voor. 
De Commissie B&B adviseerde beide bezwaren gegrond te verklaren, welk advies 
het Algemeen Bestuur in november 1994 overnam, onder terugverwijzing van 
beide zaken naar het VNC via het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, ter 
voorbereiding van een besluit naar aanleiding van de ingediende bezwaren. Na 
ontvangst van de nadere motivering van het VNC ontvingen beide bezwaarden 
van het Algemeen Bestuur in februari 1995 bericht dat hun zaak gegrond was 
verklaard met instandlating van het bestreden besluit van juni 1994.

Beide zaken kregen nog een staartje doordat NWO, toen één van beide 
bezwaarden in beroep ging bij de rechter302, advies inwon bij de landsadvocaat 
over deze en soortgelijke ontvankelijkheidskwesties in het kader van door NWO 
met buitenlandse (zuster)organisaties uitgevoerde subsidieprogramma’s. De 
landsadvocaat kwam tot de (voor NWO) verrassende conclusie dat beide bezwa-
ren niet ontvankelijk verklaard hadden moeten worden, en wel op grond van de 
volgende overwegingen.

NWO is op grond van artikel 2 van de NWO-wet een rechtspersoon die krachtens 
publiekrecht is ingesteld en derhalve een bestuursorgaan in de zin van artikel 
1.1, eerste lid, onder a, van de Awb. Het VNC is dat echter niet. Het comité heeft 
immers geen rechtspersoonlijkheid, en gelet op zijn samenstelling en gezags-
verhouding tot NWO kan evenmin worden volgehouden dat het comité deel uit-
maakt van een andere rechtspersoon (in het bijzonder NWO). Ter beantwoording 
staat dan de vraag of het comité met enig ‘openbaar gezag’ is bekleed als bedoeld 
in artikel 1.1, eerste lid, onder b, van de Awb. De landsadvocaat stelde zich op het 
standpunt dat de grondslag van het geheel van taken en bevoegdheden van het 
comité primair gevormd werd door de overeenkomst tussen de Nederlandse en 
Belgische ministers van onderwijs, en niet door de tussen NWO en NFWO geslo-
ten overeenkomst. Eerstbedoelde overeenkomst was volgens de landsadvocaat niet 
privaatrechtelijk maar volkenrechtelijk van aard, zodat deze overeenkomst primair 
geregeerd werd door de regels van het volkenrecht. De landsadvocaat nam aan dat 
met het begrip ‘openbaar gezag’ wordt bedoeld ‘Nederlands openbaar gezag’, zodat 
een volkenrechtelijke bevoegdheidstoedeling geen openbaar gezag in de zin van 
artikel 1.1, eerste lid, onder b, van de Awb impliceert. De landsadvocaat voegde 
hieraan toe dat het volkenrechtelijk bezien onjuist zou zijn, indien een Staat zijn 
wetgeving (zonder meer) van toepassing zou verklaren op een volkenrechtelijke 
organisatie. Hierbij merkte de landsadvocaat nog het volgende op. Men zou over 
het voorgaande wellicht anders kunnen denken als de volkenrechtelijke overeen-
komst niet meer zou doen dan bestaande (wettelijke) bevoegdheden overhevelen 

302 Rechtbank Breda 31 december 1996, rolnr. 95/1270 WET STI Z.
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aan een internationale organisatie. In dat geval zou de internationale organisatie 
voor zover het dié bevoegdheden uitoefende als bestuursorgaan kunnen worden 
aangemerkt. Bij het VNC leek dit echter – aldus de landsadvocaat – niet het geval. 
Het gebruik van het woord ‘gedelegeerd’ betekende in casu dus niet dat Neder-
landse bestuursrechtelijke bestuursbevoegdheden werden overgedragen op een 
wijze zoals die in het Nederlandse bestuursrecht gebruikelijk is.

Tenslotte merkte de landsadvocaat op dat in ieder geval waarin NWO met 
buitenlandse (zuster)organisaties afspraken maakt die resulteren in enige vorm 
van samenwerking de vraag rijst of die samenwerkingsvorm moet worden aan-
gemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Leidraad hierbij is naar 
de mening van de landsadvocaat dat ministers wel maar NWO in beginsel geen 
volkenrechtelijke afspraken kunnen maken. In de gevallen waarin bestuursbe-
voegdheden in het kader van een overeenkomst door NWO zonder onderliggende 
afspraken op Ministeriëel niveau worden overgedragen, moet er volgens de lands-
advocaat daarom rekening mee worden gehouden dat het nieuwe samenwerkings-
verband althans ten dele als bestuursorgaan in de zin van de Awb moet worden 
aangemerkt. De rechter oordeelde dat noch de VNC gezien kon worden als een 
bestuursorgaan in de zin van de Awb, noch sprake was van een volkenrechtelijke 
overeenkomst.

Momenteel draagt NWO Nederlandse subsidiemiddelen bij in verschillende 
‘common pots’ op Europees niveau. Voorbeelden zijn de NWO-bijdrage in het kader 
van het (aflopende) Euryi-programma, en van het Norface (Eranet)programma. 
Het streven is dat in de nabije toekomst ook een bepaald percentage (om te begin-
nen 20%) van de Eurocores-middelen in een ‘common pot’ gaat. In het kader 
van het Euryi-programma voert de European Science Foundation (ESF303) de 
prioritering uit, nadat op nationaal niveau de wetenschapsinhoudelijke beoorde-
ling is uitgevoerd. NWO en de NWO’s van de overige aan het Euryi-programma 
deelnemende landen zenden de uitkomst van die procedure in de vorm van een 
advies aan de ESF, die – na een interviewsessie met de meest kansrijke kandida-
ten – beslist welke projecten honorabel zijn. Vervolgens stelt de ESF alle kandida-
ten op de hoogte van de uitkomst van de procedure. NWO verzorgt, na bekend-
making door de ESF van de uitslag, de toekenningsbesluiten ten aanzien van de 
Nederlandse gehonoreerde aanvragen/aanvragers, en is verantwoordelijk voor de 
monitoring van de gehonoreerde projecten. De ESF zal zichzelf niet beschou-
wen als een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder b, Awb, 
zodat niet verwacht behoeft te worden dat de ESF eventueel bij haar ingediende 
bezwaren (die er overigens nog niet geweest zijn) van afgewezen Nederlandse 

303 Behalve de Europese NWO’s en KNAW’s zijn ook sommige onderzoeksinstituten lid van de ESF.
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onderzoekers in behandeling zal nemen. Onder de door de ESF verzonden afwij-
zingsbrieven staat dan ook geen bezwaarclausule als bedoeld in artikel 3:45 Awb. 
In het kader van Norface voert de Noorse Science Foundation als penvoerder van 
het samenwerkingsverband de volledige beoordelingsprocedure uit. Zij neemt 
daarmee ook de subsidiebesluiten, eveneens zonder daaronder een bezwaarclau-
sule te plaatsen, en zonder te verwijzen naar NWO als mandans of delegans. 
Op de vraag in hoeverre hier sprake is van een bevoegdheidsoverheveling van 
NWO aan de NSF en de ESF, en hoe het zit met de rechtsbescherming van de 
afgewezen aanvragers zal in de slotbeschouwing nader worden ingegaan. Daarbij 
zullen de standpunten van de landsadvocaat en de rechtbank Breda ten aanzien 
van internationale samenwerkingsverbanden waarin NWO participeert, mede in 
beschouwing genomen worden.

9.7.14c Overwegingen betreffende de bezwaar-/beroepsprocedure zelf
Allereerst kunnen hier genoemd worden overwegingen betreffende bezwaren 
tegen de zittingsdatum. De Commissie heeft haar standpunt terzake als volgt ver-
woord: ‘Ten aanzien van het feit dat geen gehoor is gegeven aan het verzoek van eiser 
om de zitting in onderhavige zaak uit te stellen merkt de Commissie het volgende op. 
De Commissie houdt in principe éénmaal per maand een zitting op een ruimschoots 
van te voren vastgestelde datum. Verplaatsing van die datum is welhaast niet moge-
lijk gezien de overvolle agenda’s van de commissieleden. Gezien het totale aantal te 
verwachten zaken (een kleine zestig) per jaar is doorschuiven van zaken niet gewenst. 
Het horen van een belanghebbende in zijn/haar zaak vindt plaats om twee redenen, te 
weten 1. om iemand in de gelegenheid te stellen zijn belangen te bepleiten, en 2. omdat 
de Commissie zelf meent dat het horen van een belanghebbende nodig is, quod non in 
casu. Niet aannemelijk is dat eiser zich niet heeft kunnen doen vertegenwoordigen en 
van overmacht is evenmin gebleken. Verzoekster heeft van de haar geboden gelegenheid 
om haar belangen te bepleiten geen gebruik gemaakt. Dat betekent dat het desbetref-
fende risico van het geen gevolg geven aan de uitnodiging voor de novemberzitting voor 
haar rekening komt’304.

Voorts kunnen onder deze categorie die overwegingen gebracht worden die de 
materiële (niet-) ontvankelijkheid van een bezwaar-/beroepschrift raken. Dit type 
overwegingen betreft in alle voorkomende gevallen de oneigenlijke bezwaren, die 
al onder 9.7.13 aan de orde zijn geweest.

9.7.14d Overwegingen over informatieverzoeken in het kader van beroep- en bezwaar
Uitgangspunt van de Commissie B&B is dat, indien een aanvrager nadere 
informatie verlangt na afwijzing van zijn subsidieaanvraag, deze informatie in 

304 Zaak 2003/050.
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beginsel verstrekt dient te worden, uiteraard met in achtneming van de privacy 
van anderen. Van dit beginsel wijkt de Commissie B&B slechts af, wanneer het 
informatie betreft over andere subsidiedossiers, of de namen van ingeschakelde 
referenten en van commissie- of bestuursleden in geval deze hun mening geven. 
De subsidievoorstellen van andere kandidaten en de referentenrapporten heeft 
NWO verkregen onder toezegging van vertrouwelijke behandeling. Het betreft 
hier een punt van procesorde, aldus de Commissie B&B.

De afwijzing van informatieverzoeken betreffende de dossiers van andere kan-
didaten onderbouwt de Commissie B&B standaard met gebruikmaking van twee 
versies, een juridische en een niet-juridische. De gebruikte formulering hangt 
af van de formulering van het bezwaar en de discussie die zich dienaangaande 
tijdens de zitting ontwikkelt. De niet-juridische formulering luidt als volgt:

‘Voorstellen van andere aanvragers alsmede de motivering van de op die voorstellen 
genomen beslissingen worden binnen NWO niet ter beschikking gesteld aan anderen. 
Deze gang van zaken is zo algemeen bekend dat de Commissie ervan uitgaat dat 
verzoeker dit bij de indiening van zijn voorstel ook moet hebben geweten. Overigens acht 
de Commissie B&B deze werkwijze op zichzelf ook niet onjuist. Hoewel dit tot gevolg 
heeft dat daarmee de afweging die gemaakt is minder inzichtelijk wordt, wil dit nog niet 
zeggen dat daarmee het relatieve oordeel zonder meer onvoldoende transparant wordt.’

De meer juridische onderbouwing, doorgaans naar aanleiding van een WOB-
verzoek, luidt:

‘Het Wob-verzoek dient terzijde te worden gelegd. De Awb kent een eigen geheimhoudings- 
procedure als neergelegd in artikel 7:4, ook al vindt hier een terugkoppeling plaats naar 
de Wob. Artikel 7:4, zevende lid, van de Awb bepaalt namelijk dat gewichtige redenen 
voor anonimisering in ieder geval niet aanwezig zijn, voor zover ingevolge de Wob de 
verplichting bestaat een verzoek om informatie in te willigen. Ten overvloede wijst de 
commissie erop dat die verplichting in casu niet bestaat gezien de uitzonderingsgrond 
van artikel 10, tweede lid, onder g, van de Wob (onevenredige bevoordeling respectievelijk 
benadeling van betrokkenen). Aangezien anonimiteit een wezenlijk onderdeel uitmaakt 
van het toegepaste peer review systeem, meent de commissie bovendien dat ook los 
van de Wob niet aan het informatieverzoek behoeft te worden voldaan. Verzoeker kan 
geacht worden met deze binnen de onderzoekswereld gebruikelijke gang van zaken 
bekend te zijn. Verzoeker heeft geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht 
tijdens de bezwaarprocedure die voor de Commissie aanleiding zouden kunnen vormen 
om te oordelen dat in zijn geval een uitzondering op de gebruikelijke gang van zaken te 
rechtvaardigen is.’
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Zonder een expliciet verzoek van de rechter daartoe, zal NWO informatie aan-
gaande de referenten of uit de dossiers van andere aanvragers slechts aan de rech-
ter verstrekken, voor zover NWO dit voor de behandeling van de zaak relevant 
acht. NWO levert deze informatie steeds onder couvert aan.

De namen van referenten worden aan de Commissie B&B (onder couvert) ver-
strekt, in geval een bezwaarde de deskundigheid en/of onafhankelijkheid van die 
referenten betwist. Tot nog toe heeft de rechter de aldus aangeleverde informatie 
steeds als vertrouwelijk geaccepteerd. Zo oordeelde de Rechtbank Rotterdam305:

‘De toepassing van het zogenoemde “peer review systeem”, waarin aanvragen in eerste 
instantie worden beoordeeld door deskundigen (in de regel vakgenoten), behoeft ook 
indien de namen van de referenten bij de aanvrager niet bekend zijn, naar het oordeel 
van de rechtbank op zichzelf geen afbreuk te doen aan de zorgvuldigheid van de 
besluitvorming. Aan een dergelijk stelsel zijn, zoals verweerder ook heeft erkend, voor- 
en nadelen verbonden. Aan het gebiedsbestuur kan echter niet de bevoegdheid worden 
ontzegd om voor dit stelsel te kiezen.’

Informatie uit andere dossiers zal NWO enkel zonder rechterlijk bevel (onder cou-
vert) aan de rechter verstrekken, wanneer die informatie zich (ook) in het desbe-
treffende bezwaar-/beroepsdossier bevindt. Het is slechts één maal voorgekomen 
dat de Commissie B&B (eveneens onder couvert) om inzage in de dossiers van de 
(twee) gehonoreerde aanvragen vroeg. Uiteraard werd aan dit verzoek van de Com-
missie B&B voldaan. Daardoor ging de verstrekte informatie aangaande de geho-
noreerde aanvragen deel uitmaken van het beroepsdossier. Toen de bezwaarde 
vervolgens de rechter inschakelde, ging bedoelde informatie als onderdeel van 
het dossier (opnieuw onder couvert) mee naar de rechter. De Rechtbank Utrecht 
die de zaak306 behandelde, overwoog in haar uitspraak dienaangaande:

‘Ten aanzien van een gedeelte van de door verweerder overgelegde stukken heeft een ander 
lid van de enkelvoudige kamer met toepassing van artikel 8:29, derde lid, van de Awb 
beslist dat beperking van de kennisneming gerechtvaardigd was. De stukken, voorzover 
beperking van de kennisneming door eiseres niet gerechtvaardigd was, zijn naar eiseres 
gezonden. Eiseres heeft de rechtbank toestemming gegeven om mede op grond van de 
geheime passages uitspraak te doen. De rechtbank heeft wel kennis genomen van de niet 
aan eiseres verstrekte passages.’

305 Rb. R’dam 11 september 2001, rolnr. 00/1737 BELEI SIMO R1.
306 Rb. Utrecht 22 augugstus 2005, rolnr. SBR 03/3130 BESLU R54 I G34.



301

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

Noch de Commissie B&B noch de rechter zagen in de verstrekte informatie uit de 
overige dossiers aanleiding voor de conclusie dat de besluitvorming de zorgvul-
digheidstoets niet kon doorstaan.

Conclusies ten aanzien van de overige commissieoverwegingen
Het oordeel dat een voorstel niet past binnen een bepaald programma, of dat 
al eerder subsidie is verleend voor hetzelfde voorstel vraagt om een inhoudelijk 
oordeel, zodat het voorstel niet buiten behandeling gelaten mag worden. Dit moet 
binnen NWO duidelijk(er) gecommuniceerd worden. Daarnaast dienen aanvra-
gers eenvoudig toegang te krijgen tot praktische informatie met betrekking tot 
bezwaar/beroep. Tenslotte kan men zich afvragen hoe het zit met de rechtsbe-
scherming van aanvragers in geval internationale organisaties subsidiebesluiten 
nemen waarbij NWO-middelen betrokken zijn. Deze laatste kwestie zal nader 
aan de orde worden gesteld in de slotbeschouwing.

9.7.15 Fase 3: overzicht van honoreringskansen voor de ter zitting behandelde 
bezwaren

Onder 9.6 zijn de 276 ter zitting behandelde bezwaar-/beroepszaken verdeeld in 
de categorieën I en II. In 9 van de 29 zaken uit de onderzoeksperiode die binnen 
categorie I vallen, heeft de Commissie B&B geadviseerd om de aanvraag alsnog 
toe te laten tot de vervolgprocedure in eerste instantie. Gezien het feit dat één 
van deze 9 zaken na het doorlopen van de volledige procedure in eerste instantie 
alsnog gehonoreerd is, neemt de kans voor deze 9 zaken aan het eind van fase 3 
toe met 7.7%-punten van 3.4 tot (1/9=)11.1%. Dat betekent een toename van die 
kans met 226.5%. Omdat de zaken van categorie I nooit tot een contrair besluit307

hebben geleid of tot een rechterlijke procedure308, zijn hiermee de kansen op 
honorering binnen deze categorie bekend en behoeft deze categorie zaken verder 
niet meer in beschouwing genomen te worden.

Dat betekent dat alleen nog de kansen op alsnog honorering voor de bezwaren van 
categorie II nadere bespreking behoeven. Daarom zijn van de data uit Tabel 8.5 
waarin de bezwaren van categorie I en II zijn opgenomen, de data afgetrokken die 
betrekking hebben op de bezwaren van categorie I. De overgebleven data staan 
vermeld in Tabel 9.11 die als bijlage aan het eind van Hoofdstuk 9 is toegevoegd. 
Aan deze tabel zijn de data ontleend die in de 2e en 3e kolom van Tabel 9.6 zijn 
opgenomen. De 613 bezwaren vormen het totale aantal bezwaren van categorie 

307 Nog te behandelen onder 9.8.
308 Nog te behandelen onder 9.10.
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II ten aanzien waarvan de Commissie B&B een standpunt heeft ingenomen. Het 
gaat hierbij om 247 zaken en eenzelfde aantal adviezen van de Commissie B&B. 
Van deze 247 adviezen zijn er 173 ‘ongegrond’ en 72 ‘gegrond’. Twee adviezen 
luiden ‘anders’. In acht van de 247 zaken gaat het om twee gegronde bezwaren.

De 5e en 6e kolom van Tabel 9.6 horen feitelijk niet in deze subparagraaf thuis, 
omdat in fase 3 (nog) niet bekend is welke voorstellen gehonoreerd zijn. Deze 
kolommen zijn desondanks toegevoegd om te laten zien hoe de kansen op alsnog 
honorering uitpakken, indien met het aantal bezwaren (in plaats van het aantal 
zaken) zou worden verder gegaan (quod non). De reden hiervoor is dat in de voor-
gaande fasen bij de kansberekening gewerkt werd met het aantal zaken en voor-
komen moet worden dat de hoofdlijn in het betoog halverwege wordt afgebroken. 
Wel maakt de exercitie uitgevoerd in het kader van dit subhoofdstuk duidelijk dat 
de kansen tussen de zaken bijzonder ongelijk verdeeld zijn.

Een verklaring van het cijfer 33 (zie kolom 5), zijnde het totale aantal gehonoreerde 
bezwaren van categorie II in Tabel 9.6, lijkt hier op zijn plaats. Deze verklaring 
is als volgt. In Tabel 9.3 staat te lezen dat in totaal 31 zaken alsnog een subsidie 
ontvingen. Daarvan zijn er nog 25 over voor categorie II. Immers 5 bezwaarden 
die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, verkregen alsnog subsidie, 
terwijl één beroepschrift betreffende een voorselectie (in eerste instantie) alsnog 
is gehonoreerd. Omdat in acht gevallen een zaak alsnog werd gehonoreerd op 
basis van twee gegrond verklaarde bezwaren, geeft dat een totaal van 33 gegronde 
bezwaren. Opvallend is daarbij dat in 6 van de 8 gevallen waarin op basis van 
twee gegrond verklaarde bezwaren alsnog honorering volgde, sprake is geweest 
van een ondeugdelijke motivering.

Tabel 9.6 laat zien dat van de 613 bezwaren van categorie II er 97 gegrond zijn 
verklaard. Een en ander betekent een gemiddelde toename van de kans op hono-
rering voor de gegronde bezwaren van categorie II aan het einde van fase 3 met 
15.7%-punten van 10.1 tot (25/97=)25.8%. Dit impliceert een toename van die 
kans met (15.7/10.1=)155%. Echter, om de werkelijke kans op alsnog honorering 
aan het eind van fase 3 te weten te komen, zal gedifferentieerd moeten worden 
naar type bezwaar. Het standpunt van de Commissie B&B ten aanzien van de 
verschillende typen bezwaren is immers relevant voor de uitkomst van de proce-
dure. Het rij % gegeven in de 4e kolom van Tabel 8.7 geeft aan hoe groot de kans 
op alsnog honorering is voor de verschillende bezwaartypen. Deze kans neemt 
voor bezwaren van de typen 1. 4, 5, 6 en 12 toe met 11.5 à 32.8%-punten van 10.1 
tot 21.6 à 42.9%. Voor bezwaren van de typen 3 en 13 daalt de kans op alsnog 
honorering tot 0.0%, terwijl die kans voor de overige bezwaartypen (2, en 7 t/m 
11) daalt met 0.4 à 4.4%-punten van 10.1 tot 9.7 à 5.7%. Zoals de cijfers laten 
zien, heeft de Commissie B&B een duidelijke voorkeur om haar toetsing uit te 
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voeren aan de hand van de procedurele criteria ‘schending van de spelregels’ en 
‘deugdelijkheid van de motivering’.

Tabel 9.6 Honoreringskansen na afloop van fase 3 (vaststelling advies Commissie B&B) bezwaren 

ingediend in de 247 zaken van categorie II309

Onderwerp bezwaar
Type Gegrond advies Gehonoreerd

n n rij % n rij %

1 conflict of interest 21 9 42.9 3 14.3

2 refoordeel ondeugdelijk 21 2 9.5 1 4.8

3 samenst. Beoordelingscie 35 0 0.0 0 0.0

4 schending spelregels 59 16 27.1 7 11.9

5 nieuwe feiten 37 8 21.6 2 5.4

6 ondeugdelijke motivering 108 36 33.3 14 13.0

7 onjuist gebr. refrapporten 28 2 7.1 0 0.0

8 discrepantie in oordeel 62 6 9.7 1 1.6

9 gang v. zaken interview 16 1 6.3 0 0.0

10 inhoud. oordeel onjuist 88 5 5.7 0 0.0

11 overig onzorgvuldig 113 11 9.7 4 3.5

12 budgettair probleem 3 1 33.3 1 33.0

13 oneigenlijk bezwaar 22 nvt nvt nvt nvt
totaal 613 97 15.8 33 5.4

Opgemerkt dient te worden dat budgettaire bezwaren (type 12) relatief hoog 
scoren wat betreft honoreringskans. Hierbij mag echter niet vergeten worden, dat 
het aantal budgettaire bezwaren te klein is om hieruit conclusies te kunnen trek-
ken. Daarbij komt nog dat budgettaire kwesties doorgaans spelen na honorering, 
dat wil zeggen dat de honorering van het voorstel in principe al is toegekend, 
maar het voorgestelde budget op één of verscheidene onderdelen is gekort.

Het aantal van 97 gegronde bezwaren betreft – zoals hierboven gezegd – 72 
gegronde adviezen. Neemt men het aantal adviezen (in plaats van het aantal 
bezwaren), dan neemt de kans op alsnog honorering aan het eind van fase 3 met 
24.6%-punten toe van 10.1 tot (25/72=)34.7%. Dat betekent een toename van 
die kans met (24.6/10.1=)243.6%. Omdat, voordat de Commissie B&B in beeld 
kwam, steeds het aantal zaken in beschouwing is genomen bij de berekening van 
de kans op honorering, zal met het percentage van 34.7% worden verder gegaan.

309 Zie de bijlage bij hoofdstuk 9 met Tabel 9.11 die een bewerking vormt van Tabel 9.5. Tabel 9.5 bevat 
álle 681 ingediende bezwaren (van de categorieën I en II); Tabel 9.11 bevat alleen de bezwaren van 
categorie II.
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9.8 Fase 4: honoreringskans bij bekendmaking besluit op bezwaar-/
beroepschrift en contraire besluiten

Tabel 9.7 geeft een overzicht van gegevens die hiervoor grotendeels al aan de 
orde zijn geweest. Wat afwijkt, is het aantal ongegrond en gegrond verklaringen. 
Hierboven werd het aantal 173 genoemd voor ongegronde zaken en het aantal 72 
voor gegronde zaken. Deze aantallen betreffen de uitkomst van het advies van de 
Commissie B&B. Dat Tabel 9.7 in plaats daarvan de aantallen 177 en 68 noemt, 
komt omdat in 7 zaken het Algemeen Bestuur een zogenaamd contrair besluit 
heeft genomen, dat wil zeggen een besluit dat haaks staat op het advies van de 
Commissie B&B. Omdat in 6 gevallen het advies ‘gegrond’ werd omgezet in het 
besluit ‘ongegrond’, en in 1 geval het advies ‘ongegrond’ in het besluit ‘gegrond’, 
wijken de cijfers af met +5 resp. -5 van de hiervoor gegeven cijfers.

Tabel 9.7 Uitkomst van de ter zitting behandelde zaken, onderscheiden naar zaken betreffende de 

voorselectie en zaken betreffende de volledige beoordelingsprocedure in eerste instantie

Aantal b&b zaken ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 Subtot. ’06 Tot.

I n.a.v. primair besluit betreffende voorselectie
ongegrond 1 0 0 9 6 1 1 18 2 20

gegrond 3 0 3 0 1 0 2 9 0 9

II n.a.v. primair eindbesluit

ongegrond 20 19 13 32 23 30 19 155 21 177

(deels) gegrond 7 6 5 14 8 7 13 60 8 68

anders 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2

I + II 

advies opgesteld 32 25 21 56 38 38 35 245 31 276

alsnog subsidie 3 4 3 4 2 2 7 25 1 26

ingediend 38 37 34 80 49 66 59 363 48 411

Interessant in dit verband lijken enige percentages die Damen e.a.310 met betrek-
king tot bezwaarschriften noemen, ook al gaat het om cijfers uit 1994. In dat 
jaar varieerde op grond van door hen verricht onderzoek het percentage bezwaar-
schriften waarop naderhand een beroepschrift volgde van ongeveer 2% (loon-
belasting, inkomstenbelasting) tot 14% (bijstandsverlening). Het percentage 
ongegrond of niet-ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften waarop naderhand 
een beroepschrift volgde, varieerde op grond van datzelfde onderzoek van onge-
veer 9% (inkomstenbelasting, werkloosheidsuitkering, studiefinanciering) tot 
21% (vennootschapsbelasting, bijstandsverlening). Voor NWO bedragen deze 

310 Zie Damen e.a. e.a. e.a. 2006, p. 164.
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percentages over de onderzoeksperiode respectievelijk (17/411311=) 4,1% en (15/
(15+177+20)312=) 7%.

Alvorens de kansen op alsnog honorering aan het einde van fase 4 te geven, 
zal ik hieronder eerst de zaken bespreken, waarin tot een ten aanzien van het 
advies van de Commissie B&B contrair besluit werd gekomen.

Contraire besluiten
In zeven zaken kwam het Algemeen Bestuur tot een ‘contrair’ besluit, dat wil 
zeggen een besluit waarbij het Algemeen Bestuur afstand nam van het advies 
van de Commissie B&B. Uiteraard vergt een contrair besluit een ten opzichte van 
het commissieadvies houdbare argumentatie om in stand te kunnen blijven. Aan 
deze zes zaken is één ZonMw-zaak toegevoegd, waarin het ZonMW-bestuur zich 
weliswaar zegt te conformeren aan het commissieadvies, maar vervolgens – na 
terugkoppeling – materieel gezien, toch ‘contrair’ gaat. Hieronder passeren deze 
in totaal acht zaken in chronologische volgorde de revue.

1. Zaak 1999/011 (NWO-zaak: conflict of Interest)
Deze zaak betreft een voorstel ingediend voor een oio-project. Er zijn binnen deze 
subsidieronde 4 beoordelingscommissies, elk met expertise op één van de vier 
MaGW-hoofddeelgebieden, actief geweest. Naast oio-projecten beoordeelde elke 
commissie ook een of meer aanvragen voor een zogenaamd ‘aandachtsgebied’. 
Het voorstel is op basis van twee referentenrapporten en aan de hand van één 
preadvies beoordeeld binnen de beoordelingscommissie ‘Sociale psychologie’ 
conform de Subsidiewijzer MaGW 1998/1999. Het voorstel eindigde op een 
vijfde plaats (score 7.0). Vervolgens heeft de Beleidsadviescommissie Gedrags-
wetenschappen de prioriteringslijsten van de vier beoordelingscommissie ineen 
geschoven, resulterend in een overall definitieve prioriteringslijst. Op een totaal 
van 69 oio-projectaanvragen waren er 42 subsidiabel, en van de subsidiabele aan-
vragen werden er tien gehonoreerd. De aanvraag van bezwaarde was subsidiabel, 
maar werd toch afgewezen.

Bezwaarde maakte zelf deel uit van de beoordelingscommissie, die bestond 
uit één onafhankelijk/technisch voorzitter en vijf commissieleden. Hij merkt 
in zijn beroepschrift op dat 5x een commissielid als aanvrager bij een aanvraag 
was betrokken, waaronder hijzelf 2x. Verder was één commissielid 4x lid van 
een door een aanvrager samengestelde werkgroep. Zes van de veertien te beoor-
delen aanvragen voor een aandachtsgebied waren afkomstig van de vakgroepen 
van twee commissieleden (commissieleden X en Y). Sommige commissieleden 

311 Zie de Tabellen 9.10 en 9.4.
312 Zie de Tabellen 9.4, 9.7 en het gestelde in paragraaf 9.9, 2e alinea.
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waren bovendien anders dan als aanvragers betrokken bij een ingediend voorstel, 
en één aanvraag was afkomstig van een zoon van één van de commissieleden. 
Bezwaarde had voorgesteld om, gegeven de flagrante schending van de regel van 
niet-betrokkenheid, voorgesteld dat de commissie zich onbevoegd zou verklaren. 
Dit voorstel was om pragmatische redenen door de overige commissieleden ver-
worpen. Commissielid X zou 6 preadviezen schrijven. Hij hield zich niet aan de 
deadline voor aanlevering van de preadviezen, maar ontving wel direct na die 
deadline de preadviezen van andere commissieleden aangaande de zes voorstel-
len afkomstig van zijn vakgroep. Met deze voorkennis schreef hij vervolgens zijn 
preadviezen aangaande enige voorstellen afkomstig van andere universitaire vak-
groepen, waaronder het voorstel van bezwaarde. Verder signaleert bezwaarde in 
zijn beroepschrift onder meer veronachtzaming door beoordelaars van specifieke 
criteria die vanaf 1997 van kracht zouden zijn. Tijdens de hoorzitting verklaarde 
hij dat hij deze criteria bij het schrijven van zijn preadviezen had toegepast. Toen 
bleek dat andere preadviseurs dat niet hadden gedaan, wilde hij zijn preadviezen 
op dit punt bijstellen. Hem werd echter verzekerd dat dit niet nodig was, omdat 
aan de hand van deze criteria in de commissievergadering zou worden gescoord. 
Tot zijn verbijstering werd tijdens die vergadering meegedeeld dat de criteria niet 
langer golden.

De Commissie B&B stelt in haar advies vast dat ‘zij grote twijfels heeft over de 
zorgvuldigheid van de procedure nu meer dan de helft van de beoordelaars betrokken 
was bij een of verscheidene aanvragen en onduidelijkheid bestond over de toepasselijke 
criteria. Bovendien zijn procedurele fouten gemaakt die des te kwalijker zijn gezien 
de betrokkenheid van de beoordelaars’. De Commissie overweegt vervolgens dat ‘de 
informatie waarop bezwaarde zijn beroep heeft gebaseerd, informatie is die hij slechts 
heeft uit hoofde van zijn lidmaatschap van de beoordelingscommissie. De Commis-
sie heeft bij haar advies slechts die argumenten betrokken die bezwaarde ook naar 
voren had kunnen brengen indien hij geen beoordelaar was geweest. Het enkele feit 
dat bezwaarde een A-kwalificatie en het cijfer 7.5 werd toegekend, geeft de Commissie 
onvoldoende aanleiding om te concluderen dat de beoordeling van het voorstel inhoude-
lijk onjuist is’. Hierna volgt ongegrond verklaring van het beroepschrift.

Dat het Algemeen Bestuur tot een gegrond verklaring kwam van het beroepschrift 
en dus contrair ging, alsook een Ad Hoc commissie instelde om de beoordeling 
van deze beoordelingscommissie over te doen, zal geen verwondering wekken. 
De ingestelde Ad Hoc commissie kwam echter niet tot een afwijkend oordeel, 
zodat geen extra voorstellen werden gehonoreerd.
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2. Zaak 2001/017 (NWO-zaak313: proxy uitkomst) Het voorstel is ingediend in het 
kader van het ZonMW-doelmatigheidsonderzoek. Dit is een top-down programma 
dat zich richt op kortdurende en niet te kostbare (pragmatische) studies die direct 
beleidsrelevante resultaten (hierna: het klinische relevante eindpunt) opleveren. 
In casu gaat het om het toedienen van hormoonpreparaten aan vrouwen die niet 
zwanger kunnen raken (hierna: onvruchtbaarheid). Het klinische relevante eind-
punt is de vergroting van de kans op een levend geboren kind bij onvruchtbaar-
heid. In onderzoek als het onderhavige, waarin deze kans niet zo eenvoudig te 
meten is (daarvoor zijn dermate veel patiënten nodig dat een dergelijke studie 
in Nederland in de gegeven tijd niet haalbaar is), wordt gewerkt met een zoge-
naamde proxy/surrogaat uitkomst als primaire uitkomst van het onderzoek. De 
aanvrager stelt dat voor eenzelfde aantal bevruchte eicellen met een lagere dosis 
hormonen kan worden volstaan (wat een aanzienlijke kostenbesparing zou ople-
veren) en wil deze stelling via de voorgestelde studie bewijzen. De vierde referent 
wijst er echter op dat de toegediende dosis hormonen ook van invloed kan zijn 
op de kwaliteit van de eicellen. De voorgestelde studie concentreert zich enkel 
op de kwantiteit hiervan. ZonMW volgt op dit punt de vierde referent en komt 
derhalve tot een afwijzing van de aanvraag vanwege de matige correlatie van de 
gekozen proxy uitkomst met de klinisch relevante uitkomst. Het formele bezwaar 
komt erop neer dat in het bestreden besluit niet is onderbouwd waaróm ZonMW 
de kritische opmerking van slechts één van de vier referenten volgt, terwijl de 
referenten over het overige zeer positief zijn. Tijdens de zitting onderbouwt de 
bezwaarde zijn standpunt met een publicatie uit 1998 terwijl ZonMW naar enige 
studies uit 2001 verwijst ter onderbouwing van haar standpunt.

Voor wat betreft het vraagpunt of met ‘nieuwe informatie’ van beide partijen 
rekening mag respectievelijk moet worden gehouden, overweegt de Commissie 
B&B het volgende. ‘Er mag enkel rekening worden gehouden met de door verzoeker 
ingebrachte nieuwe informatie. Daarmee ontkent de Commissie niet dat aan het tijd-
stip waarop de aanvragen zijn ingediend cruciale betekenis toekomt vanwege het feit 
dat (mede) sprake is van een onderlinge vergelijkende beoordeling van aanvragen. Nu 
het echter gaat om informatie, die reeds publiekelijk bekend was op het moment van 
indiening (februari 2001), kan deze informatie ook al indirect een rol hebben gespeeld 
bij de aanvraag respectievelijk beoordeling. Niet valt in te zien waarom een directe 
verwijzing naar die informatie ter nadere onderbouwing van een in de aanvraag inge-

313 Het beroepschrift heeft betrekking op een aanvraag ingediend en afgehandeld binnen het NWO-
gebied Medische Wetenschappen rond mei 2001, de maand waarin tussen Zon en MW een 
bestuurlijke fusie plaatsvond. Voor beroepschriften is het Algemeen Bestuur het besluitvormend 
orgaan. Conform de vigerende afspraken tussen ZonMW en NWO worden bezwaren tegen afwij-
zingen binnen het doelmatigheidsprogramma tegenwoordig afgehandeld door het Bestuur van 
ZonMW.
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nomen standpunt de relatieve beoordeling in het kader van de besluitvorming in het 
gedrang brengt.’

Ten aanzien van de inhoudelijk vraag of de gekozen proxy uitkomst zinvol is, 
is de Commissie B&B van mening dat ZonMW onvoldoende inzichtelijk heeft 
gemaakt waarom deze Proxy uitkomst niet zou kunnen overtuigen, temeer 
waar sprake is van een ongefundeerd vigerend beleid. De Commissie meent dat 
een afweging terzake niet goed mogelijk is zonder daarbij het standpunt van de 
betrokken klinieken te betrekken. Hierna volgt vernietiging van het bestreden 
besluit.

Om drie redenen is het Algemeen Bestuur van NWO contrair gegaan bij haar 
besluit naar aanleiding van het ingediende beroepschrift. Deze redenen zijn:
1. Het Algemeen Bestuur heeft zwaar laten wegen dat tijdens de beroepspro-

cedure ingebrachte informatie op grond van formele redenen niet meer in 
beschouwing genomen kan worden.

2. Het bezwaar dat in het bestreden besluit niet is onderbouwd waarom ZonMW 
de kritische opmerking van slechts één van de vier referenten volgt, overtuigt 
niet. In de afwijzingsbrief zijn inhoudelijke redenen aangegeven en is het 
gerechtigd een conclusie hierop te baseren – onafhankelijk van hoeveel refe-
renten dit punt ter sprake hebben gebracht. De beoordelingsstructuur voorziet 
in een deskundige beoordelingscommissie die de referentenrapporten en het 
wederhoor weegt. Juist een dergelijke commissie kan beoordelen hoe relevant 
de punten zijn die door de referenten naar voren zijn gebracht, gehoord het 
wederhoor.

3. Het kan niet zo zijn dat van ZonMW zijde zou moeten worden onderzocht 
welke meningen leven bij de betrokken klinieken. De bewijslast ligt in deze bij 
de aanvragende onderzoeker en niet bij de subsidiegever. Dat het Algemeen 
Bestuur de juiste beslissing op het ingediende bezwaar nam ondanks het voor-
liggend advies, komt omdat de toenmalig algemeen directeur van NWO uit de 
medische wereld afkomstig was.

3. Zaak 2002/050 (NWO-zaak: capacity building bedreigde talen)
Het betreft een aanvraag ingediend in het programma ‘Endangered Languages’, 
dat beoogt strategische studiekeuzes te maken met betrekking tot talen die met 
uitsterving bedreigd worden. De aanvraag is subsidiabel geoordeeld maar komt 
niet voor honorering in aanmerking omdat het onderzoeksvoorstel minder dan 
andere voorstellen expliciet bijdraagt aan het beoordelingscriterium ‘scientific 
and/or educational capacity building in the area’ waar de drie te bestuderen talen 
gesproken worden. Een van de drie ingeschakelde referenten maakt hierover een 
opmerking, maar daar gaat de aanvrager in zijn weerwoord niet op in. Pas in zijn 
beroepschrift voert de afgewezen aanvrager vervolgens een aantal redenen aan 
waarom het voorstel niet aan genoemd beoordelingscriterium kan voldoen, zoals 
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een burgeroorlog die woedt, de sociaal-culturele explosieve situatie in de betref-
fende stamgebieden, en een gering aantal nog levende sprekers. Hij voegt hieraan 
toe dat de te onderzoeken talen ten gevolge van de door hem aangevoerde redenen 
nog sneller uitsterven dan anders het geval zou zijn geweest.

De Commissieoverwegingen luiden: ‘De Commissie B&B stelt voorop dat zij op 
zichzelf het in het programma vereiste van local capacity building niet onredelijk acht, 
mede gelet op doel en strekking van het programma. Echter, indien het gestelde vereiste 
juist afbreuk doet aan dat doel en die strekking, terwijl een ingediend voorstel wel aan 
dat doel en die strekking beantwoordt, dan behoort aan het gestelde vereiste niet strikt 
de hand te worden gehouden. Anders zou immers juist afbreuk worden gedaan aan 
het gestelde doel. De Commissie heeft geconstateerd dat de te onderzoeken talen met 
acute taaldood worden bedreigd en onderzoek naar deze talen dus op grond daar-
van de hoogste prioriteit verdient. Ook heeft de Commissie – aan de hand van het 
beroepschrift en de discussie met bezwaarde ter zitting – vastgesteld dat van de kant 
van de bezwaarde alles in het werk is gesteld om zo dicht mogelijk het vereiste van 
local capacity building te benaderen. Voorts heeft de Commissie kunnen vaststellen dat 
het ingediende voorstel wel, zij het een zeer bescheiden bijdrage aan de local capacity 
building levert. Daarnaast acht de Commissie van betekenis dat de NWO-beoorde-
laars uit het ingediende voorstel konden afleiden dat de te onderzoeken talen met een 
acute taaldood worden bedreigd. In dat licht bezien, acht de Commissie het feit dat 
de aanvrager pas in bezwaar uiteengezet heeft waarom met betrekking tot dit vereiste 
niet meer kon worden verlangd, geen grond om aan hetgeen thans wordt aangevoerd, 
voorbij te gaan. Daarnaast is van belang dat in de afwijzing op zichzelf ook niet is 
geconcludeerd dat het voorstel vanwege het tekort op local capacity building zonder 
meer niet voor honorering in aanmerking kon komen.’ Hierna volgt het advies om het 
bestreden besluit te vernietigen.

Het Algemeen Bestuur gaat vervolgens contrair op grond van de volgende 
overwegingen. ‘In het afwijzingsbesluit wordt allereerst gesteld dat het nooit in de 
bedoeling heeft gelegen om het voorstel bij voorbaat als kansloos te bestempelen. Ver-
volgens wijst het Algemeen Bestuur erop dat niet iedere taal die met uitsterven wordt 
bedreigd, per definitie wetenschappelijk interessant is. Bovendien acht zij het geen 
automatisme dat hoe minder sprekers van een taal er nog in leven zijn, des te urgenter 
er onderzoek naar de desbetreffende taal zou moeten worden gedaan. De betrouwbaar-
heid van de taaldata en de risico’s gelegen in de mate van mogelijke revitalisering van 
een met uitsterving bedreigde taal worden ook meegewogen.’ Tenslotte concludeert 
het Algemeen Bestuur dat zij NWO gebonden acht aan het in de programma-
brochure opgenomen beoordelingscriterium van local capacity building. Hierbij 
neemt het Algemeen Bestuur expliciet afstand van de invulling die de Commissie 
B&B aan dit begrip heeft gegeven, nu de betrokken nationale en internationale 
programmacommissies alsook de betrokken NWO-gebiedsbesturen dit begrip 
anders hanteren.
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4. Zaak 2003/038 (NWO-zaak: vergelijkbaarheid op rangorde)
Bezwaarde was met vier andere kandidaten, naar aanleiding van een vooraanmel-
dingsronde waaraan negentien aanvragers hadden deelgenomen, uitgenodigd 
om een volledige aanvraag te schrijven. Gezien het beschikbare budget konden 
slechts twee aanvragen worden gehonoreerd. Het voorstel van bezwaarde verkreeg 
een derde plaats op de prioriteringslijst en werd afgewezen, zonder expliciet te 
vermelden dat het om een subsidiabel voorstel ging. In een eerdere subsidieronde 
was een eerdere versie van dezelfde aanvraag subsidiabel geoordeeld al kwam 
deze versie toen gezien het beschikbare budget evenmin voor honorering in aan-
merking. De afwijzingsgronden waren de ‘lack of focus’ van het voorstel en het 
onvoldoende uitgewerkt zijn van de methodologie.

Van de ingediende bezwaren zijn de volgende het vermelden waard. 1. Er is 
sprake van willekeur bij de besluitvorming; er zijn door de beoordelingscommis-
sie nieuwe feiten ingebracht. 2. De discrepantie tussen referenten- en commissie-
oordeel is onverklaarbaar groot. Ten aanzien van het 1e bezwaar stelt bezwaarde 
dat NWO haar eigen geloofwaardigheid ondergraaft door eenzelfde aanvraag die 
in het ene jaar wél subsidiabel geacht wordt, in het andere jaar – ondanks verbe-
tering op de indertijd ingebrachte kritiekpunten – niet subsidiabel te oordelen. 
Verder wordt gesteld dat er geen kritiek was ten aanzien van de in de eerdere 
versie voorgestelde methodologie en dat in deze nieuwe ronde de referenten – in 
tegenstelling tot de beoordelingscommissie – daar evenmin kritiek op hebben. 
De Commissie acht dit bezwaar niet gegrond, omdat sprake is van een anders 
samengestelde beoordelingscommissie die eigen accenten legt, alsook van andere 
voorstellen, aanvragers en referenten, m.a.w. hier geldt de regel ‘nieuwe ronden, 
nieuwe kansen’. De commissiekritiek betreffende de methodologie vormt volgens 
de Commissie B&B een uitwerking van wél door de referenten naar voren gebracht 
kritiek op dit punt. ‘Het feit dat de in het kader van een vorige ronde ingeschakelde 
NWO-beoordelaars meer de nadruk hebben gelegd op andere, zwakkere punten kan 
niet tot consequentie hebben dat de NWO-beoordelaars uit deze ronde over de zwakte 
van de methodologische kant van het voorstel zouden moeten zwijgen’. Het tweede 
bezwaar over de te grote discrepantie tussen referenten- en commissieoordeel 
is beschreven onder 9.7.8 en leidde tot een gegrond verklaring, omdat op grond 
van de afwijzingsgronden deze discrepantie volgens de Commissie B&B niet 
afdoende werd verklaard.

Het Algemeen Bestuur ging contrair. Het Algemeen Bestuur overwoog daarbij 
dat een vergelijking tussen de referentenscore (8+) en de commissiescore (7.4) 
niet goed mogelijk is. De eerste score betreft namelijk een absoluut oordeel en 
de tweede score een relatief oordeel in het licht van alle, in de ronde ingediende 
aanvragen. De bezwaarde schakelde vervolgens de rechter in, die de juistheid van 
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deze redenering bevestigde (zie onder 9.10): het referentenoordeel en het com-
missieoordeel zijn enkel vergelijkbaar qua rangorde.

5. Zaak 2004/031 (NWO-zaak: auteursrechten)
Het gaat hier om een aanvraag die is afgewezen in het kader van het NWO-pro-
gramma Middelgrote Investeringen. In totaal zijn acht aanvragen ingediend. De 
desbetreffende beoordelingsprocedure kent geen wederhoor voor aanvragers. De 
beoordelingscommissie had besloten om de aanvragers, behalve de indieners van 
de twee hoogst geprioriteerde aanvragen, een interview af te nemen om van de 
aanvragers nog ontbrekende informatie te verkrijgen. Zeven aanvragen werden 
subsidiabel geoordeeld. Vijf aanvragen werden gehonoreerd. De aanvrager van 
het enige niet-subsidiabele voorstel kwam in beroep. Zijn voorstel betrof het ver-
zamelen, digitaliseren en beschikbaar stellen van een speciale collectie studie-
foto’s op het gebied van de kunstgeschiedenis. Het voorstel was niet-subsidiabel 
geoordeeld, omdat de (beeld)rechten met de belanghebbenden niet aantoonbaar 
geregeld waren, zoals voor een digitaliseringsproject in de brochure als voor-
waarde was gesteld. In zijn beroepschrift zet de bezwaarde uitvoerig uiteen hoe 
de intellectuele eigendomsrechten (ipr’s) met betrekking tot de foto’s uit de collec-
tie geregeld waren. Hij concludeert daarbij dat in het ergste geval voor een uiterst 
beperkte groep foto’s auteursrechten betaald moeten worden. Daarnaast wijst de 
bezwaarde erop dat de wetenschappelijke kwaliteit van de collectie dreigt onder te 
sneeuwen, nu bij de beoordeling de nadruk is gelegd op een in wezen secundair 
aspect, te weten regeling van de auteursrechten. De Commissie B&B adviseert tot 
vernietiging van het bestreden besluit op grond van de volgende overwegingen. 
‘Regeling van deze rechten dient buiten de wetenschappelijke inhoudelijke beoordeling 
te blijven, en valt evenmin onder de technische beoordelingsaspecten nu regeling van 
deze rechten een juridische kwestie betreft. Adequate regeling van de ipr’s dient volgens 
de Commissie ofwel als een ontvankelijkheidseis ofwel als een opschortende voorwaarde 
bij subsidieverlening, onder vermelding van de termijn waarbinnen de ipr’s geregeld 
dienen te zijn’.

Het Algemeen Bestuur neemt dit advies niet over, erop wijzende dat onder het 
kopje ‘Beoordelingscriteria’ in de brochure duidelijk staat vermeld dat de vraag of 
de ipr’s geen beperkingen op het gebruik van het materiaal vormen, wordt mee-
gewogen bij de besluitvorming over de digitaliseringsaanvragen. Het Algemeen 
Bestuur voegt hieraan toe dat de aanvraag naar de mening van de beoordelings-
commissie op dit punt duidelijk tekort schoot en dat bezwaarde de noodzake-
lijke informatie op dit punt evenmin had verstrekt tijdens het interview dat de 
beoordelingscommissie juist had georganiseerd om ontbrekende informatie met 
betrekking tot de aanvraag alsnog te verkrijgen. Het Algemeen Bestuur stelt zich 
daarom op het standpunt dat het betrokken gebiedsbestuur niet onzorgvuldig 
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heeft gehandeld door overname van het advies van de beoordelingscommissie om 
de aanvraag in deze vorm niet-subsidiabel te achten.

6. Zaak 2004/070 (ZonMW-zaak: dubbele bijstelling en nieuwe publicaties)
Het afgewezen onderzoeksvoorstel werd ingediend binnen het Programma Trans-
lationeel Gentherapeutisch Onderzoek. Om te kunnen spreken van een relevant 
voorstel is het binnen dit programma belangrijk dat de aanvrager aannemelijk 
maakt dat een klinische fase kan worden uitgevoerd binnen de aangevraagde pro-
jectperiode. In het voorstel werd toegewerkt naar systemische toediening van een 
medicijn in de mens via een studie waarbij deze medicijn lokaal (vasculair) zou 
worden toegediend onder verwijzing naar onderzoek van een Engelse vakgroep. 
Een voorselectieronde maakte onderdeel uit van de procedure. Al in het kader 
van de voorronde hadden de ZonMW-beoordelaars hun twijfels geuit over de 
waarde van de lokale studie. Lokale toediening had namelijk in de geschiedenis 
van de gentherapie al vaker slechts een kortdurend effect gehad. Het voorstel was 
daarom niet door de voorselectie gekomen. Bezwaarde had desondanks – zonder 
uitnodiging – een volledige aanvraag ingediend.

Het streven was om bij alle voorstellen uit de ronde drie referenten in te scha-
kelen en twee preadviseurs. Aanvankelijk waren er slechts twee referentenrap-
porten ontvangen. Het derde referentenrapport werd op aandringen van één van 
de twee preadviseurs alsnog ingewonnen, maar kon niet worden meegenomen in 
de preadviezen. Van de tien leden van de beoordelingscommissie namen maar 
vijf leden deel aan de beslissende commissievergadering. Volgens de tweede 
referent kon systemische toepassing op de mens pas aan de orde zijn op basis 
van dierproeven. In zijn weerwoord herhaalde bezwaarde de beperkte informatie 
over het onderzoek van de Engelse vakgroep met de mededeling dat de onder-
zoeksresultaten nog niet waren gepubliceerd, maar dat over het gunstige verloop 
van het onderzoek wel al gerapporteerd was tijdens congressen. De Commissie 
was het eens met de tweede referent dat eerst dierproeven moesten plaatsvinden. 
Daarom stelde zij de referentensubscore voor ‘haalbaarheid’ naar beneden bij van 
1.8 naar 2.5 en de referentensubscore voor ‘plan van aanpak’ van 1.3 naar 2.0. 
Voor de overige twee subcriteria (‘doel-, vraag-, taakstelling’ en ‘projectgroep’) 
hadden de referenten een 1.0 gegeven, waarmee de gemiddelde referentenscore 
betreffende de vier subcriteria tezamen uitkwam op 1.3. De beoordelingscom-
missie gaf, behalve op dezelfde vier subcriteria, ook een score voor ‘relevantie’ 
(1.5), waarmee de gemiddelde subscore van de commissie uitkwam op 1.6. De 
commissie-eindscore was 2.3. Daarmee eindigde de aanvrager op een 6e plaats. 
Er werden vier voorstellen gehonoreerd, waarvan het voorstel op de vierde plaats 
een eindscore liet zien van 1.7.

De bezwaren van de afgewezen aanvrager zijn: 1. Er zijn procedurele fouten 
gemaakt bij de inschakeling van de derde referent en het vereiste quorum ontbrak 
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in de commissievergadering. 2. Ten onrechte is de indruk gewekt dat enkel de 
beoordelingscommissie over de translationele betekenis van het voorstel heeft 
geoordeeld (via het subcriterium ‘relevantie’) 3. De afwijzingsgrond (dat eerst 
aangetoond moet worden dat de voorgestelde technologie een systemisch thera-
peutisch effect in de spieren kan bewerkstelligen) deugt niet. De Commissie B&B 
oordeelde met betrekking tot het eerste bezwaar ‘dat het feit dat de helft van het 
totale aantal commissieleden ontbrak, op zichzelf nog geen reden is om te spreken van 
een ontoereikend quorum, nu daarover niets bepaald is. En dat ook overigens geen 
feiten of omstandigheden zijn aangetroffen om te concluderen dat de procedure onzorg-
vuldig en/of strijdig met de procedureregels zou zijn uitgevoerd.’

Het tweede en derde bezwaar zijn tegelijkertijd behandeld en wel als volgt. 
Op een vraag van de Commissie tijdens de zitting hoe de eindscore van 2.3 tot 
stand was gekomen, antwoordde ZonMW dat de twijfels over de haalbaarheid 
van het voorstel daartoe aanleiding hadden gegeven. De Commissie overweegt 
dan dat ‘1. het voorstel tweemaal negatief is bijgesteld op grond van dezelfde twijfels 
over de haalbaarheid (1x via de commissiesubscore van 1.6, en 1x door ophoging van 
deze score naar de eindscore 2.3); 2. de relevantie van het programma is ingevuld via de 
haalbaarheid, die óók al is beoordeeld door de referenten, en 3. de beoordelingscommis-
sie de verschillende voorstellen niet op consistente wijze heeft beoordeeld. Ter adstructie 
verwijst de Commissie naar het op de 8ste plaats geprioriteerde voorstel dat ondanks 
meer negatieve scores voor de haalbaarheid alsmede een meer negatieve gemiddelde 
commissie-subscore een betere overall score (2.0) verkreeg.’ De Commissie conclu-
deert vervolgens dat de besluitvorming van de beoordelingscommissie de zorg-
vuldigheidstoets niet kan doorstaan en de gegeven onderbouwing het besluit niet 
kan dragen. De Commissie voegt hieraan toe (in reactie op het derde bezwaar) 
dat het hier een onderzoeksveld betreft waarin de ontwikkelingen relatief snel 
gaan. Bovendien is op het tijdstip van indiening slechts een (reële) verwachting 
voorhanden dat het bewijs van voldoende preklinisch onderzoek – via publicatie 
in peer reviewde tijdschriften – kan worden gegeven. Het feitelijke bewijs komt 
pas beschikbaar in de loop van het beoordelingsproces, ruim na het plaatsvinden 
van de relevante commissievergadering maar wel op een tijdstip gelegen vóór de 
beslisdatum. De Commissie laat expliciet in het midden of in deze situatie een 
voorstel (vanwege het ontbreken van aantoonbare haalbaarheid/relevantie) mag 
worden afgewezen. De Commissie vervolgt dan haar overwegingen met: ‘De Com-
missie is voorts van oordeel dat aan het enkele feit dat het Engelse onderzoek nog niet 
was gepubliceerd bij de beoordeling te zwaar gewicht is toegekend. In ieder geval had in 
dat Engelse onderzoek aanleiding moeten worden gevonden om de gegeven beoordeling 
nader te motiveren.’ Het ZonMw-bestuur besluit het commissieadvies op te volgen 
en koppelt vervolgens de zaak terug naar de betrokken beoordelingscommissie.

Twee maanden later komt het ZonMW-bestuur met een herzien besluit. Hierin 
wordt nog eens herhaald dat de aanvrager noch in zijn aanvraag noch in zijn 
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weerwoord afdoende informatie over het werk van de Engelse groep heeft gege-
ven. Verder wijst het ZonMW-bestuur erop dat die informatie in het algemeen via 
verwijzingen naar artikelen in peer-reviewde tijdschriften wordt verstrekt, terwijl 
het niet in de bedoeling ligt dat de commissieleden zelf op zoek moeten gaan 
naar informatie op Internet of op congressen. Het ZonMW-bestuur eindigt met 
de volgende passage: ‘Samenvattend: In vergelijking met de gehonoreerde projecten 
was er bij de beoordeling van deze aanvraag twijfel of systemische toediening van de 
medicijn een functioneel effect zou hebben en de aanvrager heeft geen ondersteuning 
uit de literatuur kunnen geven om deze twijfel weg te nemen. Daarmee kwam het 
project in de prioriteringsfase niet voor subsidiëring in aanmerking.’

De Commissie B&B oordeelde dat sprake was van een dubbele bijstelling, met 
andere woorden met de bijstelling voor het geconstateerde gebrek op het punt van 
de haalbaarheid/relevantie naar 1.6 was dit gebrek afdoende meegewogen. De 
verdere bijstelling naar 2.3 kon enkel blijven staan, indien daarvoor een andere 
(deugdelijke) onderbouwing zou komen. Die werd niet gegeven. Het ZonMW-
bestuur herhaalt in zijn heroverweging naar aanleiding van het bezwaarschrift 
slechts het reeds geconstateerde gebrek aan bewijs van een relevante en succesvolle 
voorstudie. De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd te stellen dat hier sprake 
is van een heroverweging die inhoudelijk niet aansluit bij het commissieadvies. 
Hier blijft sprake van een dubbele bijstelling en daarmee van een onvoldoende 
gemotiveerd en onvoldoende transparant genomen besluit, alsook – bezien vanuit 
het commissieadvies – van een contrair besluit.

Dat wil nog niet zeggen dat laatstbedoeld besluit van het ZonMW-bestuur een 
onverstandig besluit zou zijn geweest. Wanneer een aanvrager nog publicaties zou 
mogen inbrengen nadat de referenten hun zegje hebben gedaan, is het niet denk-
beeldig dat met (peer reviewed) publicaties gemanipuleerd wordt door een aanvra-
ger. Verwacht mag worden dat de aanvrager – in tegenstelling tot de referenten –
enkel zal verwijzen naar die publicaties die zijn voorstel ondersteunen, en niet 
naar publicaties waarin de zin of juistheid van het voorgestelde onderzoek wordt 
betwijfeld. Gezien het feit dat afdoende relevantie/haalbaarheid door ZonMW van 
doorslaggevend belang voor subsidiëring werd beschouwd, had wellicht bij de 
opstelling en bekendmaking van de beoordelingscriteria meer aandacht besteed 
moeten worden aan de onderlinge weging van de verschillende criteria.

7. Zaak 2005/061 (NWO-zaak: ontbrekende bedrijfservaring Casimir)
Het betreft hier een Casimir-aanvraag. Binnen het Casimir-programma dienen 
steeds drie partijen een voorstel voor 2 à 4-jarig onderzoek in: een bedrijf, een 
kennisinstelling en een onderzoeker (Casimir-kandidaat). Het Casimir-pro-
gramma heeft ten doel de samenwerking tussen publieke en private partijen 
te bevorderen door subsidiëring van de personeelskosten van die onderzoeker 
tot een maximum van 160.000 euro. Het gaat dan om de personeelskosten van 
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a. een ervaren onderzoeker in dienst bij het bedrijfsleven, of b. een bij een ken-
nisinstelling aangestelde post-doc/ervaren onderzoeker (of c. een promovendus 
(aankomend onderzoeker). In het eerste geval worden enkel de personeelskosten 
vergoed van de kennisinstelling, en in het tweede geval enkel de personeelskos-
ten bij het bedrijf. Alleen in geval het een promovendus betreft, is sprake van 
een duale werkplek en komen de personeelskosten van zowel kennisinstelling als 
bedrijf voor vergoeding in aanmerking. Een interview vormt het laatste onderdeel 
van de selectieprocedure.

In deze zaak had de beoordelingscommissie tot aan het interview de indruk 
dat het om een promotieonderzoek/duale werkplek ging (35% bij het bedrijf, 
65% bij de kennisinstelling). Pas tijdens het interview bleek dat het om een pas 
afgestudeerde onderzoeker ging met koopmansschap, zonder dat deze wilde pro-
moveren. Daarmee paste de Casimir-kandidaat feitelijk niet binnen de drie cate-
gorieën onderzoekers waarop het programma zich richtte. De beoordelingscom-
missie stelde voor dat de onderzoeker bij het betrokken bedrijf zou gaan werken 
(15%), zodat de 85% loonkosten van de kennisinstelling voor subsidiëring in 
aanmerking zouden komen, waarmee het maximum subsidiebedrag bereikt kon 
worden. NWO bood – nadat de prioritering van de aanvragen had plaatsgevonden 
en onderhavig voorstel honorabel was bevonden door de beoordelingscommis-
sie – de aanvragers de gelegenheid het ingediende budget aan te passen. Van deze 
gelegenheid maakte de aanvragers gebruikt met de mededeling dat nu het bedrijf 
als de beoogde werkgever gold. Het bestuursorgaan (het Algemeen Bestuur van 
NWO) besloot echter niet tot honorering van de aanvraag over te gaan. Het Alge-
meen Bestuur vond namelijk dat bij honorering sprake zou zijn van een verkapte 
bedrijfssubsidie. De onderzoeker zou nu immers voor 85% blijven werken bij zijn 
oude universitaire onderzoeksgroep. Daarmee paste het voorstel nu nog minder 
binnen het Casimir-programma (dat mobiliteit van onderzoekers op het terrein 
van publiek-private samenwerking ten doel heeft). In dit verband is relevant dat 
het Casimir-programma was aangemeld bij respectievelijk goedgekeurd door de 
Europese Commissie op grond van de Europese staatssteunregelgeving.

De Commissie B&B vond dat NWO deze afwijzingsgrond niet meer mocht 
gebruiken gezien haar aanbod ná het moment waarop het voorstel al honorabel 
was bevonden (door de beoordelingscommissie). Het Algemeen Bestuur ging 
contrair, aanvoerende dat zij de aanvrager van een onbruikbare categorie naar een 
mogelijk bruikbare categorie had laten overstappen. Wanneer die nieuwe catego-
rie achteraf evenmin blijkt te werken, dient dat niet te leiden tot een honorering.

8. Zaak 2006/009 (NWO-zaak: enkel A-oordelen)
In deze zaak stelt bezwaarde dat hij zijn voorstel nu tweemaal heeft ingediend. 
Zowel in de voorgaande ronde als deze ronde heeft zijn subsidiabel gelabeld 
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voorstel enkel A-oordelen gehad van de referenten (en de pre-adviseurs). De 
eerste keer verkreeg zijn voorstel een 8e plaats op de honoreringslijst (2e onder 
de honoreringsstreep) en de tweede keer een 11e plaats (3e onder de honorerings-
streep). Bezwaarde vraagt zich af hoe met deze scores zijn voorstel tot tweemaal 
toe kon worden afgewezen. De tweede keer werd een voorstel met 3 B-oordelen 
en 1 A-oordeel wel gehonoreerd. De motivering van de afwijzing – de wetenschap-
pelijke en maatschappelijke relevantie van het voorstel is in vergelijking tot de 
andere subsidiabele projecten wat geringer – vindt hij ontoereikend. Ook vindt hij 
de procedure te weinig inzichtelijk ten gevolge van de anonieme stemming die in 
het kader van de prioritering van de voorstellen heeft plaatsgevonden.

De Commissie volgt bezwaarde in zijn argumentatie en adviseert tot vernieti-
ging van het bestreden besluit. Het Algemeen Bestuur gaat evenwel contrair op 
grond van de volgende overwegingen:

‘Het oordeel ‘A’ staat voor: de aanvraag is subsidiabel geoordeeld. Zowel de refe-
renten als de beoordelingscommissie vonden het voorstel subsidiabel. Het A-oordeel op 
zichzelf genomen kan dus geen indicatie geven omtrent een mogelijke – laat staan de 
mate van – discrepantie tussen het commissie- en het referentenoordeel. Evenmin kan 
het A-oordeel een indicatie geven over de feitelijke honoreringskansen van deze aan-
vraag. Ter illustratie moge onderstaande tabel dienen waarin de aantallen ingediende 
aanvragen, A-oordelen en honoreringen worden gegeven van achtereenvolgens de Open 
Competitie (OC) 2004-2005 (zijnde de laatste OC-jaarronde) en de tranches 1 en 2 van 
de doorlopende OC-ronde (DOC) sedertdien.

Tabel 9.8 Overzicht van aantal aanvragen, A-oordelen en honoreringen

Ronde
Aantal

aanvragen A-oordelen honoreringen

OC 04/05 2101 179 (85%) 53 (30% van de A-oordelen)

DOC 1e tranche 28 12 (42%) 6 (50% van de A-oordelen)
DOC 2e tranche 31 17 (54%) 7 (41% van de A-oordelen)

1 na voorselectie overgebleven 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat respectievelijk 70, 50 en 59% van de aanvragen 
(waaronder uw aanvraag) met een A-oordeel gezien hun plaats op de prioriteringslijst 
en het beperkte beschikbare budget níet voor honorering in aanmerking kwamen.

In het verslag van de hoorzitting staat te lezen dat u meende dat uw voorstel bij de 
beoordeling in het kader van de DOR 1e tranche ‘blijkbaar pech’ had gehad doordat uw 
voorstel op een 2e plaats (8e positie) onder de honoreringsstreep terecht was gekomen. 
U vroeg zich echter af hoe uw voorstel vervolgens, bij de beoordeling in het kader van de 
DOR 2e tranche ‘pas op een 11e plaats’ terecht kon komen.
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Uw aanvraag is van de 8e naar een 11e positie gezakt bij de beoordeling in het kader 
van de 2e tranche vanwege het grotere aantal A-voorstellen binnen deze tranche. Indien 
het aantal honoreringen in de 2e tranche procentueel gelijk getrokken zou worden met 
het percentage gehonoreerde A-voorstellen in de 1e tranche (dus van 41% naar 50%), 
dan zouden er in de 2e tranche in plaats van zeven (7) negen (9) voorstellen zijn 
gehonoreerd en zou uw voorstel ook in het kader van de 2e tranche op de 2e plaats onder 
de streep zijn uitgekomen. Een beter bewijs voor het feit dat sprake is van een stabiele 
positie van uw voorstel binnen de subsidiabele groep van beíde tranches is er niet.

Uit het feit dat twee van elkaar onafhankelijke commissies (waarbij de samen-
stelling van beide commissies grotendeels anders is) tot een nagenoeg gelijkluidende 
positie van uw voorstel komen binnen de subsidiabele groep, concludeert het Algemeen 
Bestuur dat geen sprake is van ‘pech’/toeval, maar van een A-oordeel dat het in het 
kader van de prioritering net niet haalt. Volgens het Algemeen Bestuur is het bestreden 
besluit op dit punt helder geformuleerd en heeft deze grond, gezien de referentenkritiek 
voor zover uw weerwoord daarop niet toereikte, de afwijzing van uw voorstel ten gevolge 
gehad. Het Algemeen Bestuur acht de motivering van dat besluit dan ook afdoende. 
Hierbij heeft het Algemeen Bestuur betrokken dat het wettelijk vereiste van een begrij-
pelijke motivering van een besluit tot afwijzing van een subsidie voor wetenschappelijk 
onderzoek niet zo ver gaat dat deze motivering in dient te gaan op een in het kader van 
de beoordeling van dat onderzoek gevoerd wetenschappelijk debat.

Voor wat betreft de inzichtelijkheid van de procedure voegt het Algemeen Bestuur 
hieraan toe dat onderscheiden dient te worden tussen de transparantie van de besluit-
vorming en de transparantie van de totstandkoming van het eindoordeel (in het kader 
van de prioritering). Uw bezwaar over het gebrek aan transparantie betreft de tot-
standkoming van dit eindoordeel. Alvorens bedoeld eindoordeel door middel van een 
geheime stemming tot stand kwam, zijn álle argumenten betreffende uw voorstel in 
de commissievergadering in discussie geweest. Volgens het Algemeen Bestuur leidt een 
geheime stemming na die discussie juist tot een zo zuiver mogelijk eindoordeel, omdat 
zo’ n stemming de beste garantie biedt dat elk commissielid tot een van de overige 
leden onafhankelijk, afgewogen oordeel komt314. Uit de stukken blijkt niet dat u feiten 
of omstandigheden heeft aangevoerd die aanleiding geven voor de conclusie dat niet 
gesproken kan worden van een transparante procedure. Ook overigens ziet het Algemeen 
Bestuur hiervoor geen aanleiding. Wél blijkt uit de stukken dat u vond dat een geheime 
stemming over het eindoordeel tevoren bekend gemaakt had moeten worden aan de 
aanvragers. Met betrekking hiertoe wijst het Algemeen Bestuur erop dat NWO volgens 
de jurisprudentie van de Raad van State, voorzover de tevoren gegeven spelregels zich 
daartegen niet verzetten (quod non in casu), beleidsvrijheid heeft bij de wijze waarop 

314 Zie Hofstee 1999, hfdst. 5.
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zij (nadere) invulling geeft aan de beoordelingswijze in de onderscheiden subsidieron-
des (RvSt, Afdeling bestuursrecht, uitspraak d.d.19 mei 2004, ref. 200305743/1).’

Hofstee wijst erop dat, wanneer verschillende (competente) beoordelaars, zoals 
gezegd bij voorkeur onafhankelijk van elkaar, tot hetzelfde oordeel komen, de 
kans stijgt dat zij het bij het rechte eind hebben. Dat betekent dat de mate van 
spreiding van het oordeel mede relevant is voor het gezag van de uitkomst. Het 
verdient daarom aanbeveling de mate van spreiding van het oordeel bij de uit-
komst van de (anonieme) stemming in het verslag van de beoordelingscommissie 
te vermelden. Om te kapitaliseren op het gemeenschappelijke kan men eventueel 
ook van te voren afspreken dat oordelen van afwijkende beoordelaars minder sterk 
worden meegewogen dan van beoordelaars die het gemeenschappelijk oordeel 
goed kunnen voorspellen.

De honoreringskansen aan het einde van fase 4
Het zal duidelijk zijn dat de honoreringskansen aan het eind van fase 4 enigszins 
toenemen, nu het aantal gegronde zaken is afgenomen van 72 tot 68 zaken. Dat is 
echter niet het enige gegeven dat van invloed is op de kans op honorering aan het 
einde van fase 4. Het Algemeen Bestuur/ZonMW-bestuur is voor de inhoud van 
de zaak afhankelijk van de gebieden. Daarom wordt in het besluit op bezwaar/
beroep, bij een gegrondverklaring, in circa tweederde van de gevallen teruggekop-
peld naar de NWO/ZonMW-gebieden. Dat betekent dat de bezwaarde nog steeds 
niet weet of de gegrond verklaring van zijn bezwaar-/beroepschrift tot alsnog 
honorering zal leiden. Wanneer met het besluit op het bezwaar-/beroepschrift de 
gegronde zaak in fase 4 definitief wordt afgehandeld, is dat omdat bij dat besluit 
– ongeacht of het bestreden besluit al dan niet wordt vernietigd – de gevolgen van 
dit besluit in stand blijven. Tabel 8.9 laat zien hoe de afhandeling van bezwaar-/
beroepzaken in fase 4 verloopt over de jaren heen. Voor de zestien gegrond ver-
klaarde zaken zonder honorering en de 177 ongegrond verklaarde zaken staat na 
afhandeling in fase 4 nog de mogelijkheid open van beroep op de rechter. Van 
die zestien in fase 4 gegrond verklaarde zaken zonder honorering is er echter 
geen één aan de rechter voorgelegd. Van de ongegrond verklaarde zaken is in 
zestien gevallen de rechter ingeschakeld. Vanwege intrekking van één zaak, zijn 
uiteindelijk vijftien zaken daadwerkelijk aan de rechter voorgelegd. Hierop wordt 
in de volgende paragrafen (9.9 en 9.10) terug gekomen. Aan het einde van fase 4 
zijn daarmee de kansen op alsnog honorering voor de terugverwezen zaken toe-
genomen met 13.4%-punten van 34.7% tot (25/52=)48.1%. Dat betekent – althans 
theoretisch, want gezien de informatie verstrekt in Tabel 8.6 weten we dat de 
kansen op alsnog honorering ongelijkmatig verdeeld zijn – een toename van die 
kans met (13.4/34.7=)38.6%.
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Tabel 9.9 Uitslag besluit op bezwaar/beroep betreffende gegronde zaken van categorie II voor fase 

4 (2e en 3e kolom) en fase 5 (4e en 5e kolom)

Jaar Gegronde zaken van categorie ii

afgehandeld in fase 4 met uitkomst (n) terugverwezen en afgehandeld in fase 5 (n)

afgewezen subsidie afgewezen subsidie

1999 1 0 4 2

2000 2 0 1 3

2001  1 0 2 2

2002  4 0 6 4

2003 1 0 5 2

2004 2 0 3 2

2005 2 0 4 7

subtotaal 12 25 22

2006 3 0 4 1

totaal 16 0 29 23

9.9 Fase 5: de honoreringskansen bij bekendmaking van het nieuwe besluit in 
eerste instantie

In het vorige hoofdstuk is melding gemaakt van het feit dat circa tweederde van de 
gegronde zaken wordt teruggekoppeld naar de gebieden voor het nemen van een 
nieuw besluit. De gebieden nemen deze besluiten in geval van een beroepszaak 
op grond van hun eigen wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van subsidies. 
In bezwaarzaken kán het Algemeen Bestuur de zaak voor verdere afhandeling 
terugverwijzen aan het betrokken gebied, maar kan ook zelf een nieuw besluit 
nemen na de benodigde informatie ontvangen te hebben. Het Algemeen Bestuur 
kiest doorgaans voor de eerste mogelijkheid als de meest correcte315 alsook meest 
praktische en daarmee snelste weg. In principiële en/of gecompliceerde kwesties 
doet het Algemeen Bestuur de zaak echter zelf af. In het nieuwe primaire besluit 
respectievelijk het herroepingsbesluit staat vermeld of de bezwaarde al dan niet 
alsnog subsidie ontvangt.

Tabel 9.8 laat zien dat van de 52 terugverwezen zaken in 23 gevallen alsnog 
een subsidie is verleend. In 9.7 zijn gegevens aangereikt waaruit kan worden 
opgemaakt dat niet alle 52 zaken een gelijke kans maakten op honorering. Afge-
zien daarvan blijkt achteraf – in fase 5 – dat de kans op alsnog honorering na 
terugverwijzing iets kleiner is geweest (44.2% in plaats van 48.1%) dan in fase 
4 werd berekend. Het feit dat 23 subsidies zijn toegekend, betekent dat 2 van de 
25 subsidies die beschikbaar waren voor de 247 zaken van categorie II nog niet 

315 Zie artikel 9, lid 2, van de NWO-instellingswet.
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vergeven zijn. Deze 2 subsidies zijn toegekend aan 2 bezwaarden die hun zaak 
aan de rechter hebben voorgelegd. Van die 247 zaken waren er 177 ongegrond, 
terwijl in 45 gegronde zaken geen subsidie is toegewezen. De bezwaarden van 
deze (177+45=)222 zaken hadden de mogelijkheid om hun zaak aan de rechter 
voor te leggen. Daarmee is de theoretische kans op alsnog honorering na afloop 
van de bezwaar-/beroepsprocedure (2/222) uiterst klein (0.009%). Zoals in de 
slotalinea van paragraaf 9.8 is vermeld, hebben vijftien bezwaarden na een onge-
grond verklaring in fase 4 hun zaak aan de rechter voorgelegd. Van de 29 gegrond
verklaarde zaken die na terugkoppeling toch niet voor honorering in aanmerking 
kwamen, zijn er nog eens twee aan de rechter voorgelegd316. Dat brengt het aantal 
aan de rechter voorgelegde zaken op 17, hetgeen empirisch een kans op alsnog 
honorering van (2/17=)11.8% betekent. Over die werkelijke kans valt weinig te 
zeggen, omdat het om een klein aantal gaat, en de 2 honoreringen na een rech-
terlijke uitspraak dateren uit het begin van de onderzoeksperiode, terwijl 6 zaken 
nog ‘sub iudice’ zijn. In 9.10 wordt op de 11 rechtszaken inhoudelijk ingegaan, 
waarvan de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Tenslotte bewijst het feit 
dat in 17 van de 411 bezwaar-/beroepszaken (4.1%) de zaak aan de rechter is voor-
gelegd, dat de bestuurlijke voorprocedure haar zeeffunctie waar maakt317.

9.10 Fase 6: inschakeling van de rechter

In subparagraaf 9.10.1 wordt Tabel 9.10 besproken met een overzicht van de 
zaken waarin beroep op de rechter is ingesteld. Voor zover kon worden nagegaan, 
is geen enkele zaak uit Tabel 9.10 gepubliceerd in een juridisch tijdschrift. In 
subparagraaf 9.10.2 wordt vervolgens inhoudelijk op deze zaken ingegaan.

316 De zaken 2005/04 en 2006/016.
317 Helder, geeft in ‘Bezwaar in de Awb: door ervaring wijzer?’, Regelmaat 1997/1, p. 23, als de ‘slecht-

ste score’ voor zeefwerking op: 15%.



321

9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

Tabel 9.10 Overzicht van zaken waarvan beroep op de rechter is ingesteld

no dossier AB/
ZonMWbestuur

rechtbank ABRvS bezwaar betreffende

Afgehandelde zaken

1 1999/013 03.1999 0 09.20001 0 - - niet-ontvankelijkheid

2 1999/019 07.1996 0 04.19992 0 - - niet-ontvankelijkheid

3 1999/018 06.1999 0 11.20003 1 - - Onzorgvuldigheid

4 2000/015 

2 aanvragen

07.2000 0 09.20014 1

0

- - nieuwe feiten (schending 

wederhoor beginsel)

5 2002/020 10.2002 0 07.2003 0 05.20045 0 Onzorgvuldigheid

6 2003/017 07.2003 0 10.2004 0 06.20056 0 niet-ontvankelijkheid

7 2003/038 11.2003 1/0 08.20057 0 - - Onzorgvuldigheid

8 2004/012 04.2004 0 04.2005 0 03.20068 0 Onzorgvuldigheid

9 2004/019 06.2004 0 03.20059 0 - - Onzorgvuldigheid

10 2004/062 12.2004 0 03.200610 0 - - Onzorgvuldigheid

11 2004/053 01.2005 0 04.2006  1* 02.200711 0 schending wederhoor 

beg.

lopende zaken

12 2005/004 05.2005

 [06.2005]

11.2005

1

0

1

10.200712 2 - Onzorgvuldigheid

13 2005/063 03.2006

05.2006

1

0

ingetrokken onzorgvuldigheid+ termijn 

nodig voor nieuw besluit

14 2006/003 04.2006 0 12.200713 0 - ondeugdelijke motivering

15 2006/004 04.2006 0 12.200714 0 - ondeugdelijke motivering

16 2006/016 10.2006 

[11.2006]

04.2008

1

0

p.m.

01.200815 1 - Onzorgvuldigheid

17 2006/033 11.2006 0 01.200816 0 p.m. Onzorgvuldigheid

18 2006/049 02.2007 0 12.200717 0 - Onzorgvuldigheid

* gegrond verklaring bezwaren met instandhouding van de gevolgen van het genomen besluit

1 RB. ’s-Hertogenbosch 22 september 2000, reg.nr. AWB99/5534 BELEI.
2 RB. Arnhem 6 april 1999, reg.nr. 96/3346.
3 RB. Utrecht 8 november 2000, reg.nr. SBR1999/1567.  
4 RB. Rotterdam 11 september 2001, reg.nr. 00/1737-SIMO en 00/2043-SIMO.
5 ABRvS 19 mei 2004, nr. 200305743/1.
6 ABRvS 15 juni 2005, nr. 200409980/1.
7 RB. Utrecht 22 augustus 2005, reg.nr. SBR03/3130.
8 ABRvS 15 maart 2006, nr. 200504394/1.
9 RB. Rotterdam 21 maart 2005, reg.nr. BELEI 04/2383-BRO.
10 RB. ’s-Hertogenbosch 9 maart 2006, reg.nr. AWB 05/392.
11 ABRvS 7 februari 2007, nr. 200604576/1, m.nt. N. Verhey.
12 Rb. Amsterdam 2 oktober 2007, reg.nr. AWB 05/5939 BESLU.
13 Rb. ’s-Hertogenbosch 10 december 2007, reg.nr. AWB 06/3196.
14 Rb. ’s-Hertogenbosch 10 december 2007, reg.nr. AWB 06/3197.
15 Rb. Arnhem 21 januari 2008, reg.nr. AWB 06/6352, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S., en AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A. Michiels, welke zaak is 

terugverwezen naar NWO om een nieuw besluit in administratief beroep te nemen. Deze zaak loopt dus nog.
16 Rb. Den Haag 21 januari 2008, reg.nr. AWB 07/168 BESLU, van welke uitspraak belanghebbende in beroep is gegaan bij de ABRvS. 

Deze zaak loop dus nog.
17 Rb. Den Haag 17 december 2007, reg.nr. AWB 07/1858 BESLU.
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9.10.1 Algemeen

In Tabel 9.10 staan de zaken vermeld waarin bezwaarden beroep bij de rechter 
hebben ingesteld tegen het besluit op hun bezwaar-/beroepschrift genomen. Deze 
Tabel vraagt allereerst om enige uitleg. In de 4e, 6e en 8e kolom staat met een 0 of 
1 aangegeven of sprake is geweest van een ongegrond verklaring (0 = negatieve 
uitspraak voor de eisende belanghebbende) dan wel een gegrond verklaring (1 = 
positieve uitspraak voor de eisende belanghebbende) besluit in bezwaar/admini-
stratief beroep respectievelijk door de rechtbank en – waar van toepassing – de 
Afdeling Bestuursrechtspraak genomen. Achter no 7 staat in de 4e kolom ‘1/0’, 
omdat hier sprake is van een contrair besluit. Dat wil zeggen dat het Algemeen 
Bestuur, ondanks het advies van de Commissie B&B ‘gegrond bezwaar’, tot een 
negatief besluit kwam (ongegrond met instandlating van het bestreden besluit in 
eerste instantie). Achter no 12 staat, in de 6e kolom in plaats van een ‘0’ of ‘1’ een 
‘2’. Daarmee wordt aangegeven dat deze zaak door de rechter niet ontvankelijk is 
verklaard. In de 2e, 3e en 5e kolom staan de maand en het jaartal vermeld waarin 
het Algemeen Bestuur/ZonMw-bestuur respectievelijk de rechtbank en de ABRvS 
zijn besluit nam. Daarbij valt op dat bij de beslissing op bezwaar/administratief 
beroep gemiddeld 1 á 1,5 jaar dient te worden opgeteld alvorens de uitspraak van 
de rechtbank een feit is. De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak kan 
vervolgens – waar toepasselijk – weer een klein jaar later verwacht worden. Achter 
no 4 staan twee aanvragen van dezelfde aanvrager en uit dezelfde subsidieronde 
op één dossiernummer. De rechtbank verklaarde de zaak ten aanzien van de éne 
aanvraag ongegrond, en ten aanzien van de andere aanvraag gegrond (met name 
omdat de beoordelingscommissie onvoldoende blijk had gegeven van een eigen-
standig oordeel met betrekking tot de in deze zaak bestaande discrepantie tussen 
de referentenrapporten).

Er is nog een punt in deze Tabel dat om enige uitleg vraagt. Bij de no’s 12, 
13 en 16 gaat het om zaken waarin het Algemeen Bestuur van NWO de bezwa-
ren (deels) gegrond verklaard heeft en de zaak vervolgens heeft terugverwezen 
naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie nam. In de zaak no 
12 diende het bestuursorgaan waarnaar was terugverwezen een nieuw besluit 
in eerste instantie te nemen en in zaak no 16 de herroeping van het bestreden 
besluit door het Algemeen Bestuur aanvullend te onderbouwen. De data waarbij 
dit gebeurd is, zijn tussen vierkante haken geplaatst, omdat deze data relevant zijn 
voor het verdere verloop van de zaak, ook al gaat het hier niet om van het Alge-
meen Bestuur afkomstige besluiten. In zaak no 12 ging de aanvrager opnieuw in 
administratief beroep. Ook de tweede keer kwam het Algemeen Bestuur hier tot 
een (gedeeltelijke) gegrond verklaring. Het Algemeen Bestuur gaf deze keer de 
opdracht mee aan het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie had geno-
men om de zaak opnieuw te laten beoordelen en beslissen door een onafhankelijk 
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college van arbiters. De bezwaarde gaf er echter de voorkeur aan om zijn zaak 
aan de rechter voor te leggen. In zaak no 16 ging de aanvrager gelijk door naar de 
rechter. Inmiddels heeft de rechter uitspraak in deze zaak gedaan. De Rechtbank 
Arnhem heeft de zaak terugverwezen naar NWO. Alhoewel een definitieve uit-
spraak in deze zaak nog niet voorhanden is, heeft de uitspraak van de Rechtbank 
Arnhem nogal wat stof doen opwaaien. Voor zover mij bekend heeft de redactie 
van het Nederlands Juristenblad in haar nummer van 8 februari 2006 aan deze 
zaak aandacht besteed, en verder Michiels en Schlössels in een noot onder de uit-
spraak gepubliceerd in respectievelijk AB 2008, 46, en JB 2008, 51. Deze reacties 
naar aanleiding van de overwegingen van de Rechtbank Arnhem zal ik bespreken 
aan het eind van de volgende paragraaf. In de bezwaarzaak no 13 vernietigde het 
Algemeen Bestuur in maart 2006 het bestreden besluit onder terugverwijzing 
naar het betrokken vakgebied om het door het Algemeen Bestuur nieuw te nemen 
besluit voor te bereiden. In mei 2006 besloot het Algemeen Bestuur de aanvraag 
opnieuw af te wijzen met verbetering van de (afwijzings)gronden. Hierna trok 
de bezwaarde zijn zaak in. In subparagraaf 9.7.14b is reeds geconcludeerd dat 
het Algemeen Bestuur in geval van vernietiging van een bestreden besluit in 
(administratief) beroep tegelijkertijd zelf opnieuw in de zaak dient te voorzien. In 
de volgende subparagraaf zal hierop worden teruggekomen.

Tenslotte laat Tabel 9.9 zien dat het aantal beroepen op de rechter enigzins 
toeneemt.

9.10.2 De overwegingen van de rechter

In deze subparagraaf bespreek ik eerst de overwegingen van de rechter met 
betrekking tot de in Tabel 9.10 vermelde zaken. Hierbij duid ik de zaken aan met 
het nummer dat deze zaken in de eerste kolom van deze tabel hebben verkregen. 
Vervolgens ga ik kort in op de reacties, die deze zaken – voor zover mij bekend –
tot nog toe hebben uitgelokt.

– Ontvankelijkheid
De zaken met de nummers 1 (totale doorlooptijd: 1996- 2000), 2 (totale doorloop-
tijd: 1996-1999) en 6 (totale doorlooptijd: 2003-2005) uit Tabel 9.10 gaan over 
de ontvankelijkheid van het ingediende bezwaar/beroep-schrift in fase 2 van het 
Awb-driefasenmodel.

In zaak no 1 richt een onderzoeker zich tot een gebiedsbestuur met het verzoek 
een onderzoeksvoorstel van hem te subsidiëren. In een informatieve brief wordt 
dit verzoek negatief beantwoord onder verwijzing naar artikel 2.1 van de Regeling 
subsidieverlening NWO. Hierin staat dat een onderzoeker verbonden moet zijn 
aan een universiteit of andere door NWO erkende instelling om in aanmerking 
te (kunnen) komen voor subsidie. Verzoeker gaat hiervan in bezwaar. De Com-
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missie B&B stelt dan vast dat de kern van het beroep is dat NWO het verzoek 
van bezwaarde niet in behandeling heeft genomen, nu deze niet verbonden was 
aan een universiteit of andere door NWO erkende instelling. De Commissie wijst 
er in dit verband op dat het recht van petitie dat in artikel 5 van de Grondwet is 
neergelegd en waarop bezwaarde zich eveneens had beroepen, niet impliceert 
dat op een verzoekschrift positief moet worden besloten. De Rechtbank houdt 
het erop dat het verzoek is afgewezen door NWO op een inhoudelijke – zij het for-
mele – grond. Volgens de Rechtbank heeft de Regeling subsidieverlening NWO 
het karakter van een algemeen verbindend voorschrift. De Rechtbank overweegt 
dan dat op grond van artikel 8:2, aanhef en onder a, van de Awb, tegen algemeen 
verbindende voorschriften geen beroep open staat, en dat dergelijke voorschriften 
dientengevolge evenmin in het kader van een procedure mt betrekking tot de 
afwijzing van een subsidie-aanvraag op hun redelijkheid kunnen worden beoor-
deeld318. Voor wat betreft het in artikel 5 van de Grondwet neergelegde petitierecht 
overweegt de Rechtbank dat uit dit recht niet voortvloeit dat het bevoegd gezag 
geen voorwaarden zou mogen stellen met betrekking tot het al dan niet honore-
ren van subsidieaanvragen.

In de zaak no 2 heeft NWO zowel in eerste instantie als in beroep de aanvraag 
niet ontvankelijk verklaard omdat de aanvrager de in de brochure vermelde leef-
tijdsgrens voor indiening had overschreden. Deze leeftijdsgrens was een rand-
voorwaarde voor indiening op grond van rendementsoverwegingen. De rechter 
vond een rendementsargument toelaatbaar. Echter, sedert het eind van de vorige 
eeuw is het stellen van leeftijdsgrenzen minder acceptabel geworden. NWO stelt 
dit soort leeftijdsgrenzen dan ook niet meer.

Zaak no 6 betreft een ZonMw-zaak. Hier gaat het om de vraag wie belangheb-
bende is in de zin van artikel 1:2 AwB, de onderzoeker of het onderzoeksinsti-
tuut. De ABRvS heeft bepaald dat, nu bij ZonMw enkel rechtspersonen kunnen 
indienen en de subsidie ontvangen, ook enkel die rechtspersonen in bezwaar 
en beroep kunnen gaan. Bij de meeste NWO-programma’s geldt dat de (indi-
viduele) onderzoeker de subsidieaanvraag indient en de subsidie ontvangt. In 
Hoofdstuk 2319 heb ik betoogd dat in dit laatste geval ook de universiteit waaraan 
de onderzoeker verbonden is, belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste 
en tweede lid, Awb.

– De beleidsruimte van NWO
In de zaak no 5 uit Tabel 9.10 overweegt de ABRvS: ‘De vermelde artikelen 2.6 
en 2.7 van de Subsidieregeling NWO normeren de wijze waarop de betrokken sub-

318 Aldus ook Konijnenbelt & Van Male 2006, p. 230.
319 Zie Hoofdstuk 2, onder 2.6.3.
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sidieaanvragen beoordeeld moeten worden. Het Algemeen Bestuur heeft bij de wijze 
waarop het aan die beoordelingswijze invulling geeft in de onderscheiden subsidieron-
des beleidsvrijheid. Dat betekent dat de rechter die invulling slechts terughoudend kan 
toetsen…’, waarna ongegrond verklaring van het beroep volgt320. In zaak no 8 luidt 
de gelijksoortige overweging: ‘Voorop moet worden gesteld dat het Algemeen Bestuur 
bij het toekennen van subsidies beleidsvrijheid toekomt, zodat de rechtbank terecht heeft 
overwogen dat de rechtbank het (bestreden) besluit slechts terughoudend kan toetsen. 
Slechts indien geoordeeld moet worden dat het Algemeen Bestuur niet in redelijkheid 
tot voormeld besluit heeft kunnen komen dan wel dat het besluit is genomen in strijd 
met de wet of in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, is plaats voor vernietiging van 
het besluit’.

In zaak no 18 overweegt de Rechtbank ’s-Gravenhage dat ‘het NWO vrij staat om 
als werkwijze te hanteren dat niet nader met referenten in contact wordt getreden, en 
dat dit slechts anders zou kunnen zijn als een referentenrapport duidelijke gebreken 
vertoont.’ Hiervan was echter in casu geen sprake, aldus de rechtbank.

– De hantering van vaste gedragslijnen
In zaak no 8 vormt staand NWO-beleid dat niet bij besluit is vastgesteld, één van de 
geschilpunten. Het betreft de vaste gedragslijn van een gebiedsbestuur om enige 
referenten aan te schrijven uit de vorige subsidieronde waarbinnen bezwaarde 
de desbetreffende aanvraag eveneens had ingediend, met het doel inzicht te 
verkrijgen in de mate waarin het voorstel was verbeterd. Tussen partijen staat 
vast dat de twee opnieuw aangeschreven referenten enerzijds de enige referenten 
uit de vorige ronde zijn met een positief advies, maar anderszijds ook te weinig 
kritisch zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie. De bezwaarde stelt dan 
dat het gebiedsbestuur die gedragslijn, waarvan hij bovendien niet op de hoogte 
was gesteld, daarom niet had mogen toepassen. De Afdeling Bestuursrechtspraak 
oordeelt echter: ‘gelet op de achtergrond van de gehanteerde vaste gedragslijn, heeft 
het gebiedsbestuur de omstandigheid dat de twee positieve referenten te weinig kritisch 
werden beoordeeld terecht niet aangemerkt als een omstandigheid die niet geacht kan 
worden bij de vaststelling van de vaste gedragslijn te zijn betrokken en die tot afwijking 
daarvan zou kunnen nopen. … Dat bezwaarde stelt van deze gedragslijn niet op de 
hoogte te zijn geweest, leidt niet tot een ander oordeel. Nu de vaste gedragslijn niet bij 
besluit is vastgesteld, zodat geen sprake is van beleidsregels in de zin van artikel 1:3, 
vierde lid, van de Awb, behoefde deze niet te worden bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 3:42 van die wet.’

320 Zie voor bespreking van deze zaak ook onder 9.7.4, derde alinea.
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– De bevoegdheid van een beoordelingscommissie om van het referentenoordeel af te 
wijken
In dezelfde zaak no 8 zijn voorts vijf referentenrapporten voorhanden met het 
oordeel ‘excellent’. Het eindoordeel van de beoordelingscommissie luidt ‘very 
good’. Bezwaarde vond de discrepantie tussen beide oordelen niet te rechtvaar-
digen. De Afdeling oordeelt dan dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat 
de beoordelingscommissie, gezien de wijze waarop de beoordelingsprocedure in 
elkaar zit, niet gebonden is aan de referentenrapporten.

– De omvang van de rechtsbescherming in bezwaar/beroep
Vaak wordt – zowel door bezwaarden als NWO-medewerkers – verondersteld dat 
in bezwaar/ beroep (dus in het kader van de bestuurlijke voorprocedure) met 
dezelfde terughoudendheid getoetst dient te worden respectievelijk wordt als door 
de rechter. Echter, gezien de trechterfunctie van het administratieve beroep is het 
niet onlogisch dat de toetsing in bezwaar/beroep ruimer is dan de rechterlijke 
toetsing321. Zo vat de Commissie B&B haar taak ook op322. Een bezwaarde kan alle 
feiten en omstandigheden van zijn zaak inbrengen en de Commissie zal, voor 
zover zij daartoe aanleiding ziet, de juistheid van die feiten en omstandigheden 
toetsen, alsmede de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van het in eerste instantie 
genomen besluit. De volgende overwegingen van de rechtbank in respectievelijk 
de zaken no 9 en no 3 uit Tabel 9.10 sluiten hierbij aan: ‘Evenmin is de rechtbank 
gebleken dat in bezwaar geen sprake is geweest van een volledige heroverweging als 
bedoeld in artikel 7:11323 van de Awb’, en ‘Echter, verweerder is blijkens het verslag 
van de hoorzitting van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften niet ingegaan op 
de inhoudelijke bezwaren die eiser had ten aanzien van de nieuw aangevoerde argu-
menten van meergenoemd gebiedsbestuur, hetgeen mede werd veroorzaakt door het 
ontbreken van inhoudelijke kennis bij (de vertegenwoordigster van) dat gebiedsbestuur’. 
Hierna werd de laatste zaak gegrond verklaard door de rechter.

Een ander aspect van de rechtsbescherming in bezwaar/beroep is dat een ver-
vangend, andersluidend besluit in bezwaar/beroep in principe direct beroepbaar 
is bij de rechter324. De binnen NWO gebezigde praktijk om in geval van vernie-
tiging van een bestreden besluit in (administratief) beroep de zaak terug te ver-
wijzen naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen, 
getuigt dan ook niet van een juiste wetstoepassing. De rechtbank Arnhem over-

321 Zie ook Koenraad & Sanders & Sanders 2006, p. 11-18.
322 Zie onder 9.7.4, 2e alinea, en onder 8.7.10, 1e alinea.
323 Artikel 7:11, lid 1, Awb: ‘Indien het bezwaar ontvankelijk is, vindt op grondslag daarvan een overwe-

ging van het bestreden besluit plaats’.
324 Zie onder de subparagrafen 3.4.2 en 9.7.14b.
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weegt dienaangaande in haar uitspraak van 21 januari 2008325 betreffende zaak 
16: ‘Verder is van belang dat op grond van art. 7:25 van de Awb het beroepsorgaan, 
indien dat het beroep ontvankelijk en gegrond acht, het bestreden besluit vernietigt 
en voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit neemt. Verweerder heeft 
weliswaar de bezwaren tegen het besluit van het gebiedsbestuur gegrond geacht, maar 
heeft niet zelf een nieuw besluit genomen, en heeft het aan het gebiedsbestuur gelaten 
om een aanvullende motivering aan de primaire beslissing te verbinden. Een dergelijke 
terugverwijzing is echter op grond van artikel 7:25 van de Awb in het kader van admi-
nistratief beroep niet mogelijk.’

– Schending van regelgeving
De rechterlijke uitspraak in zaak no 11 uit Tabel 9.10 is moeilijk te plaatsen326. Ik 
houd het erop dat de rechter in deze zaak ten onrechte oordeelde dat NWO haar 
eigen regelgeving heeft geschonden327.

In zaak 17 was één van de commissieleden verhinderd tijdens de hoorzitting 
aanwezig te zijn. Dit commissielid had tevoren het dossier ontvangen, en zijn 
mening aan de twee horende commissieleden tijdig voor de hoorzitting bekend 
gemaakt. Na de zitting was het verslag met het concept-advies ook aan dit com-
missielid toegezonden met de vraag of dit commissielid nog opmerkingen had 
naar aanleiding van de toegezonden stukken, maar hierop behoefde het commis-
sielid niet te reageren, indien hij geen commentaar had. Vervolgens reageerde hij 
niet meer. Eiser meende dat deze procedure niet door de beugel kon. De rechter 
oordeelde vervolgens dat het horen van eiser inderdaad niet in overeenstemming 
met artikel 7:13, derde lid, van de Awb had plaatsgevonden, nu uit de gedingstuk-
ken niet bleek dat de commissie het horen had opgedragen aan de voorzitter, 
terwijl de omstandigheid dat één van de drie commissieleden niet had deelgeno-
men aan de beraadslaging in strijd was met artikel 7:13, zesde lid, van de Awb. 
De rechtbank was evenwel van oordeel dat het besluit desondanks met toepas-
sing van artikel 6:22 Awb in stand kon blijven, nu eiser niet in zijn belangen was 
geschaad. 
In zaak 16 stelde de rechter, naast schending van artikel 7:25 van de Awb (zie 
vorige alinea), ook schending vast van artikel 7:18, tweede lid, van de Awb vast. 
Het betrof namelijk een zaak waarbij eisers voorstel subsidiabel was beoordeeld, 
maar was afgewezen in het kader van de prioritering van de met elkaar concur-
rerende voorstellen, anders gezegd: in het kader van het vergelijkend oordeel. De 
rechter overwoog ter zake: ‘Om de rechtmatigheid van die prioritering te kunnen 

325 Zie Tabel 9.9, no 12.
326 Zie voor bespreking van deze zaak onder 8.7.4b, vraagpunt 2.
327 Zie onder 9.7.4b, vraagpunt 2.
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beoordelen, is op zijn minst enig inzicht nodig in de andere subsidieaanvragen en in de 
daarover gegeven oordelen’. In dit verband verwees de rechter naar de parlementaire 
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 7:4 van de Awb (dat overeenstemt 
met artikel 7:18), overwegende dat ‘in de memorie van toelichting is opgemerkt dat 
zoveel mogelijk vermeden moet worden dat het bestuursorgaan zijn beslissing doet steu-
nen op informatie welke de betrokken belanghebbenden niet kunnen kennen’. 

– De motivering van het referentenoordeel
De rechtbank Rotterdam stelt tot tweemaal toe in haar uitspraak – terug te vinden 
in de zaken no 4 en 9 uit Tabel 9.10 –, dat ‘essentieel is dat het oordeel van de refe-
renten gemotiveerd wordt gegeven’328.

– De motivering van het afwijzingsbesluit
In zaak no 4 constateert de rechter: ‘Ook is niet gemotiveerd ingegaan op de reactie 
van eiser ten aanzien van de oordelen van de referenten’. De Commissie B&B neemt 
eenzelfde standpunt in met: ‘Een wederhoor procedure krijgt pas betekenis wanneer 
de partij die gelegenheid biedt tot wederhoor (verweerder) laat blijken wat zij in essentie 
van deze wederhoor vindt.329’ Daarbij maakt de Commissie B&B wel de kanttekening 
dat een afwijzingsbesluit geen wetenschappelijk discussiestuk beoogt te zijn.

In zaak no 16 stelt de rechter vast dat het bestreden besluit (afwijzing van een sub-
sidiabele subsidieaanvraag) niet gebaseerd is op de kwaliteit van het onderzoeks-
voorstel van eisers, maar uitsluitend gegrond op een prioritering ten opzichte van 
andere subsidiabele voorstellen. De rechter overweegt dan: ‘Om de rechtmatigheid 
van die prioritering te kunnen beoordelen, is op zijn minst enig inzicht nodig in de 
andere subsidieaanvragen en in de daarover gegeven oordelen.’, en ‘Voorts is de recht-
bank ter zitting gebleken dat ook de Commissie beroep- en bezwaarschriften NWO en 
verweerder zelf niet de beschikking hebben gehad over de stukken die betrekking hebben 
op de andere ingediende onderzoeksvoorstellen. Die stukken berusten uitsluitend bij het 
gebiedsbestuur. Dit betekent dat niet alleen eisers maar ook de Commissie en verweer-
der zelf zich in de administratief-beroepsprocedure niet van de juistheid van de voor de 
besluitvorming van essentieeel belang zijnde feiten hebben kunnen vergewissen.’ Op 
grond hiervan concludeert de rechtbank dat het bestreden besluit in (administra-
tief) beroep onzorgvuldig is voorbereid. 

De reacties die de rechterlijke uitspraken betreffende NWO-subsidiezaken hebben uit-
gelokt

328 Zie voor bespreking van deze kwestie onder 9.7.2, 1e alinea.
329 Zie onder 9.7.6, onder b1, toelichting ad 3 (zaken 2003/031 en 046).
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De noot van Verhey onder zaak no 11 is al uitgebreid aan de orde gekomen in sub-
paragraaf 9.7.4b, onder vraagpunt 2. Verder zijn mij slechts drie reacties bekend 
die alle betrekking hebben op zaak no 16, te weten: 
– een artikel van de redactie van het Nederlands Juristenblad (NJB) met als kop 

‘Procedure NWO moet inzichtelijker’, geplaatst in de NJB-editie van 8 fe-bru-
ari 2008, nr. 6, p. 366-367;

– een noot van F.C.M.A Michiels, geplaatst onder de uitspraak, zoals verschenen 
in AB 2008, 46, en

– een noot van R.J.N. Schlössels, geplaatst onder de uitspraak, zoals verschenen 
in JB 2008, 51.

Dat de gang van zaken betreffende de NWO-subsidieprocedure, waarover de 
Rechtbank Arnhem uitspraak heeft gedaan op 21 januari 2008, op meerdere 
punten strijdig is met de Awb, zal niemand durven ontkennen. Het besluit naar 
aanleiding van het (administratieve) beroepschrift is terecht vernietigd, en zal 
eerdaags opnieuw worden genomen. De redactie van het NJB heeft haar desbe-
treffende artikel als titel meegegeven ‘Procedure NWO moet inzichtelijker’, en 
daarmee lijkt zij de toon gezet te hebben voor de annotaties van Michiels en 
Schlössels. Ik meen echter – indachtig het gezegde ‘één zwaluw maakt nog geen 
lente’–, dat de conclusie die te lezen is in voornoemde titel, niet getrokken kan 
worden op grond van één juridisch onhoudbare zaak. Michiels geeft aan relatief 
eenvoudige ingrepen voor ogen te hebben ter verbetering van de inzichtelijkheid. 
Ik zou graag van hem vernemen waaraan hij hierbij denkt. Ik spreek de wens uit 
dat beide annotatoren een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de discussie(s) 
die ik met mijn slotconclusies en -beschouwingen hoop uit te lokken. Gezien 
het tijdstip waarop bovenstaande reacties mij hebben bereikt, moet ik het hierbij 
laten. 

9.11 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 9

De onderzoeksbevindingen laten zien dat de Commissie B&B – na vaststelling 
van de relevante feiten en omstandigheden – haar eindconclusies hoofdzakelijk 
bereikt door na te gaan of de toepasselijke procedureregels zijn nageleefd en de 
onderbouwing van de afwijzing gezien de voorliggende feiten en omstandigheden 
naar objectieve normen redelijk en begrijpelijk is. Waar het inhoudelijk oordeel 
van de beoordelingscommissie in het geding is, toetst de Commissie B&B slechts 
terughoudend. Als sluitstuk van haar toetsing past de Commissie de zorgvuldig-
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heidstoets toe330. Bedoelde werkwijze van de Commissie B&B brengt met zich dat 
bezwaarden een kans van circa 40% hebben op alsnog een honorering in geval de 
spelregels in het kader van de primaire besluitvorming zijn geschonden, bij voor-
keur in combinatie met een ontoereikend gemotiveerd afwijzingsbesluit. Voor het 
overige leveren bezwaar-/beroepsschriften een afgewezen aanvrager weinig op, 
althans in materiële zin.

Een element binnen het toetsingskader van de Commissie dat extra aandacht 
vraagt zijn ‘de voorliggende feiten en omstandigheden’. Onlangs is in het kader 
van de derde evaluatie van de Awb een studie, te weten ‘Feitenvaststelling in 
beroep’, uitgevoerd door de Universiteiten van Leiden en Groningen onder leiding 
van de Widdershoven en Prechal naar de wijze waarop de bestuursrechter omgaat 
met bestuursgeschillen331. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de bestuurs-
rechter zich veel te passief opstelt door af te gaan op de feiten zoals die door het 
bestuursorgaan worden gesteld. Volgens bedoeld onderzoek dient de bestuurs-
rechter de feiten en omstandigheden zelf te onderzoeken. Het huidige systeem 
van rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid wordt gezien332 als 
een fuik333. Dat wil zeggen dat het administratief bezwaar/beroep een tussenstap 
vormt tussen het besluit in eerste instantie en het beroep op de rechter. De fase 
van administratief bezwaar/beroep lijkt dan aangewezen om de feiten en omstan-
digheden helder en tussen partijen als vaststaand te verkrijgen, zodat de rechter 
hier minder aandacht aan hoeft te besteden. Het door mij uitgevoerde onderzoek 
laat echter zien dat met de feitenvaststelling door de Commissie B&B zelf334 niet 
zoveel mis is. Mijn indruk is dat een onjuiste voorstelling van feiten doorgaans 
wel boven water komt tijdens de hoorzitting. Het gaat erom dat bestuursorganen 
deze adviezen ook opvolgen waar zij geen tegenargumenten hebben. ZonMW 
liet het mijns inziens op dit punt in een enkel geval afweten. Overigens betreft 
het hier minder dan 1% van het totaal aantal bezwaar-/beroepszaken. Noch een 
expliciet geregelde bewijslastverdeling noch een extra feitenonderzoek door de 
rechter zal mijns inziens op dit punt tot verbetering leiden. Daarbij mag niet 
vergeten worden dat het om subsidiezaken gaat, dat wil zeggen zaken waarin een 
aanvrager alle essentiële informatie in zijn aanvraag dient te vermelden335, terwijl 
verdere juridisering van bezwaar/beroep een actieve deelname van de burger in 
zijn geschil met de overheid belemmert. Daarom dient mijns inziens in subsidie-

330 Zie onder 9.7.4, 2e alinea.
331 Zie Rapport Commissie Ilsink 2007, p. 21-35.
332 Zie ook Damen e.a. 2006.
333 Vergelijking met een fuik verdient mijns inziens de voorkeur boven vergelijking met een zeef (zeef-

werking).
334 Zaak 2004/058 juncto 2005/06, besproken onder de eindconclusie van 9.7.3.
335 Zie onder 9.7.5b.
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zaken aan de gangbare vrije bewijsleer te worden vastgehouden. Als oplossing 
voor het gesignaleerde probleem336 – dat ook opduikt in de nasleep van rechter-
lijke uitspraken waarin bij vernietiging van een primair besluit wordt terugver-
wezen naar het betrokken bestuursorgaan en dat kán duiden op een vorm van 
machtsmisbruik – zie ik meer heil in: a. het bewijsrisico te verschuiven naar het 
bestuursorgaan indien deze door een hoorcommissie in bezwaar of beroep de 
bewijslast krijgt opgelegd; b. in geval een bestreden besluit door de rechter wordt 
vernietigd, het verplichten van het bestuursorgaan om het nieuwe besluit inclu-
sief de daarbij behorende overwegingen op een daarvoor speciaal opengestelde 
website of bijvoorbeeld overheid.nl te publiceren. Daarmee wordt in elk geval voor 
de buitenwereld transparanter hoe bestuursorganen met rechterlijke uitspraken 
omgaan.

Bezien wij de afzonderlijke bezwaartypen nogmaals dan dringen zich de vol-
gende conclusies op:
– Ad bezwaartype 1 (Conflict of Interest) met 24 bezwaren:

Hier dient niet gefocust te worden op de integriteit van de persoon die een 
mogelijk conflict of interest heeft, maar op de subjectieve beleving van dege-
nen wier belangen door een conflict of interest op het spel staan. De Code 
Belangenverstrengeling is mijns inziens een essentiële stap in de goede rich-
ting om te bewerkstelligen dat beoordeeld wordt zonder belangenverstrenge-
ling.

– Ad bezwaartypen 4, 5, 6 en 11 met 363 bezwaren van formele aard:
Het gaat hier om toepassing van geschreven en ongeschreven regels, waarbij 
de onderlinge rangorde in de gaten gehouden moet worden. Daarbij is het een 
vraag in hoeverre het wenselijk is beleid vast te leggen bij of krachtens alge-
meen verbindende voorschriften, zodat een beroep op de niet toepasselijkheid 
van dat beleid vanwege bijzondere omstandigheden ex artikel 8:84 Awb niet 
mogelijk is. Andere belangrijke conclusies zijn dat in het kader van de pri-
maire procedures waar referenten zijn ingeschakeld of de beoordelingscom-
missie met nieuwe feiten komt, de hoorplicht geldt, en dat de motivering van 
het referentenoordeel en het weerwoord, alsook de referentenkeuze om extra 
aandacht vragen.
Ad bezwaartypen 2, 3, 7, 8, 10 en 12 met 251 bezwaren van inhoudelijke aard: 
De bezwaren van dit type laten zien dat behoefte bestaat aan betere referenten-
rapporten, en meer duidelijkheid over de expertise-inbreng en de referenten-
keuze inclusief het aantal in te schakelen referenten.

336 Zie onder 9.7.4a (zaken AW-I en AW-II).
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– Ad bezwaartype 9 (het interview): minstens 16 maal is bezwaar gemaakt tegen 
de interviewstructuur.
Een groot aantal van deze punten zal in de slotbeschouwing nader aan de orde 
komen.

Tenslotte zijn er nog enkele belangwekkende algemene conclusies te trekken uit 
het onderzoek naar de concrete bezwaar-/beroepszaken.
1. De referenten- en de commissiescore(s) moeten – ter bevordering van de 

transparantie van de procedure – op elkaar aansluiten en genoeg ruimte voor 
nuancering bieden.

2. Een discussie binnen de beoordelingscommissie betreffende de prioritering 
van de aanvragen en de daarop volgende stemming van de commissieleden 
zijn twee verschillende zaken. Die discussie dient zo transparant mogelijk te 
zijn met het oog op de motivering van de te nemen subsidiebesluiten, terwijl 
de stemming omwille van de zuiverheid bij voorkeur geheim dient te zijn. 
Het Algemeen Bestuur stelt zich – in tegenstelling tot de Commissie B&B 
– met Hofstee337 mijns inziens terecht op het standpunt dat zo de beste garantie 
wordt geboden dat elk commissielid tot een van de overige leden onafhanke-
lijk, afgewogen oordeel komt met betrekking tot de vooraf gaande discussie. 
De spreiding van de uitkomst, dat wil zeggen de verdeling van de getalsmatige 
beoordelingen van die geheime stemming, is relevant voor het gezag dat aan 
die uitkomst gehecht kan worden. Daarom is het aan te bevelen dat het com-
missieverslag daarover informatie bevat. 

3. Professionele ondersteuning van bezwaarzaken waarin belangrijke processu-
ele punten aan de orde gesteld worden, lijkt geen overbodige luxe. Potentiële 
bezwaarden zouden daarop gewezen kunnen worden, alsook de universiteit 
van waaruit deze bezwaarden indienen. De kwaliteit van de bij NWO in te 
dienen aanvragen wordt door sommige faculteiten/universiteiten expliciet 
bewaakt. Daar hoort ook het sluitstuk van bezwaar/beroep bij. Bovendien heb 
ik in Hoofdstuk 2 al betoogd dat die faculteit/universteit belanghebbende is bij 
het betreffende bezwaar-/beroepschrift.

4. Voor zover het draagvlak voor de NWO-subsidiebesluitvorming afgeleid kan 
worden uit het percentage bezwaar-/beroepschriften – 1.3% afgemeten aan het 
aantal ingediende aanvragen en 2.1% afgemeten aan het aantal afgewezen aan-
vragen – is zeker sprake van een solide draagvlak. Voor zover vervolgens het 
percentage gegrond verklaringen – gemiddeld nog geen 10% van het aantal 
ingediende bezwaarschriften en circa 0.1% van het aantal ingediende aanvra-
gen – een maatstaf kan zijn voor de zorgvuldigheid waarmee NWO haar proce-

337 Zie Hofstee 1999, hfdst. 5.
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9 De kansen op honorering in kader bezwaar en beroep

dures uitvoert, behoeft NWO niet ontevreden te zijn. Dat neemt niet weg dat ik 
NWO zou willen aanbevelen om een NWO-klachtpunt in te richten waar men 
(vooral) met suggesties terecht kan ter verbetering van de NWO-procedures.
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