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10 Bezwaar en beroep nader verkend

10.1 Inleiding

In hoofdstuk 8 is de kans op een bezwaar-/beroepschrift en de kans op honorering 
bezien in het licht van de bezwaar-/beroepsprocedure zoals deze is uitgevoerd 
op basis van de ingediende bezwaren. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke 
factoren daarbuiten (hierna: externe factoren) nog relevant (kunnen) zijn voor de 
kans op bezwaar-/beroepschriften en/of de kans op alsnog honorering. Factoren 
waaraan aandacht besteed zal worden, zijn gender (zie 10.2) en kennisinstelling 
(zie 10.3) van de betrokken onderzoeker, het NWO-onderzoeksgebied waarbinnen 
de aanvragen zijn ingediend (zie 10.4), en de lengte en teneur van de referenten-
rapporten uit het dossier betreffende het primair proces (10.5). Het type NWO-
programma (Open Competitie, Vernieuwingsimpuls, thematische programma’s, 
multidisciplinaire programma’s, persoonsgerichte steunvormen) waarbinnen is 
ingediend, komt verder niet aan de orde. De reden hiervoor is dat de beschikbare 
cijfers niet eenduidig zijn en bovendien overlap vertonen.

10.2 Gender

Na uitsplitsing van de gegevens uit Tabel 9.11, kon Tabel 10.1 worden samenge-
steld. Deze tabel laat zien dat het percentage ingediende aanvragen afkomstig 
van vrouwen gemiddeld over de onderzoeksperiode, onderscheiden naar jaren, 
gelijk is aan het percentage afgewezen aanvragen van vrouwen, te weten 19.9%. 
Daarnaast laat een vergelijking tussen de jaarcijfers uit de 3e en 5e kolom zien 
dat het percentage afgewezen aanvragen niet substantieel afwijkt van het percen-
tage ingediende aanvragen. Voor de conclusie dat vrouwen in het kader van de 
NWO-procedures minder kansen zouden hebben op honorering dan mannen, 
lijkt gezien deze cijfers geen aanleiding. Kijkt men vervolgens naar het aantal 
ingediende bezwaren (363 over de onderzoeksperiode), dan is 23,2% van deze 
bezwaren afkomstig van een vrouw. Het verschil tussen 19.9% en 23.2% is even-

1 Zie Bijlagen, Tabel 10.1B.
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min substantieel te noemen zodat daaruit niet de conclusie getrokken kan worden 
dat vrouwen eerder dan mannen tot indiening van een bezwaar-/beroepschrift 
zouden overgaan.

Tabel 10.1 Percentage ingediende en afgewezen aanvragen afkomstig van vrouwen

Jaar

Aanvragen in eerste instantie

ingediend afgewezen

n % afk. van vrouwen n % afkomstig van vrouwen

1999 3608 15.2 2518 16.9

2000 4475 20.2 3115 20.1

2001 3764 16.5 2334 15.6

2002 4058 22.1 2346 21.1

2003 3627 21.3 2062 22.4

2004 3462 20.0 1871 19.1

2005 4621 24.1 2800 24.1

gemiddeld % 1999-2005 19.9 19.9

2006 3885 23,8 2297 23,2

10.3 De betrokken kennisinstellingen

Onderstaande Tabel 10.2 laat het aantal ingediende bezwaren zien per kennis-
instelling, alwaar de bezwaarde werkzaam was. Bovendien zijn de kennisin-
stellingen gerangschikt naar universiteiten binnen de Randstad, universiteiten 
buiten de Randstad en overige kennisinstellingen. Deze indeling heb ik min of 
meer intuïtief gemaakt, omdat ik het gevoel kreeg dat de rechters uit de Rand-
stad in het algemeen anders – afstandelijker – omgaan met NWO bezwaar- en 
beroepzaken dan rechters buiten de Randstad. Het blijkt dat 86,1% van de bij 
NWO ingediende bezwaar-/beroepschriften afkomstig is van universitaire aan-
vragers, en dat universitaire aanvragers uit de Randstad bijna tweemaal zo veel 
een bezwaar-/beroepschrift indienen als universitaire aanvragers van buiten de 
Randstad. Bovendien is het aantal ingediende bezwaar-/beroepschriften per uni-
versiteit gelegen in de randstad steeds hoger dan het aantal afkomstig van de op 
dit punt hoogst scorende universiteit buiten de Randstad (24) met uitzondering 
van de TUD (17). Blijkbaar gaan onderzoekers uit de Randstad ook anders om met 
hen onwelgevallige subsidiebesluiten.
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Tabel 10.2 Herkomst bezwaar- en beroepschriften naar kennisinstelling

de 6 universiteiten uit de Randstad n kolom % subtotaal in %

UU 51 14.1

UvA 45 12.4

LU 35 9.7

EUR 32 8.8

VU 25 6.9

TUD 17 4.7

56.6

de 7 universiteiten buiten de Randstad

RUG 24 6.6

TUT 22 6.1

RUN 20 5.5

UM 16 4.4

UB 9 2.5

WU 8 2.2

TUE 8 2.2

29.5

niet universitaire onderzoeksinstellingen 

Zorginstellingen 19 5.2

KNAW-instellingen 9 2.5

TNO 6 1.7

Max Planck Inst. 3 0.8

Overig 7 1.9

12.1

individuele onderzoekers 6 1.7 1.7

totaal 362 100.0 100.01

1 de som kan afwijken van 100 ten gevolge van afrondingen

10.4 De betrokken NWO-onderzoeksgebieden

Het bovenste gedeelte van Tabel 10.3 laat zien dat de afwijzingspercentages 
tussen de verschillende NWO-gebieden aanzienlijk uiteen lopen. Het hoogste 
afwijzingspercentage in absolute zin laat ALW zien in het jaar 2000 (83.0%). Het 
laagste afwijzingspercentage in absolute zin laat de restcategorie (‘overige gebie-
den’) zien in 2003 (35.0%). Ten aanzien van de restcategorie verdient vermelding 
dat NCF de subsidies voor rekentijd verstrekt. Deze worden steeds zo niet geheel, 
dan toch grotendeels toegekend. Mede daardoor valt het percentage honoreringen 
binnen de restcategorie relatief hoog uit.
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Het kleinste afwijzingsverschil tussen de gebieden laat 1999 zien (14.9%), en 
het grootste afwijzingsverschil 2003 (42.0%). De afwijzingspercentages schom-
melen het sterkst binnen GW en de restcategorie. Over de laatste jaren is het 
afwijzingspercentage binnen GW aan de lage kant. De schommelingen binnen 
de restcategorie zijn verklaarbaar doordat het aantal programma’s en de omvang 
daarvan binnen de NWO-gebieden die in de restcategorie zijn opgenomen, nogal 
variëren.

Kijkt men naar het gemiddelde afwijzingspercentage over de onderzoeksperi-
ode, dan staat (Zon)MW bovenaan met 75.6%, gevolgd door ALW en MAGW met 
respectievelijk 70.2 en 70.7%. Het laagste gemiddeld afwijzingspercentage laat 
de restcategorie zien met 53.3, gevolgd door een gemiddeld afwijzingspercentage 
van GW met 55.5%. De onderste helft van Tabel 10.3 geeft het percentage bezwaar-
/beroepschriften op het aantal afgewezen aanvragen, onderscheiden naar gebied. 
Het blijkt dat de gebieden met de hoogste percentages afgewezen aanvragen niet 
steeds de gebieden zijn met de hoogste percentages ingediende bezwaar-/beroep-
schriften. Opvallend is dat GW ondanks een gemiddeld afwijzingspercentage van 
55.5% toch het hoogste percentage (4.7%) ingediende bezwaar-/beroepschriften 
kent. Twee meer gedetailleerde tabellen betreffende het aantal afgewezen aanvra-
gen onderscheiden naar gebied en gender treft u aan in de bijlage bij dit hoofdstuk 
10 (Tabellen 10.2B en 10.3B).

Tabel 10.3 Gemiddeld percentage afgewezen aanvragen per NWO-gebied afgezet tegen het 

percentage ingediende bezwaar- en beroepschriften

Jaar

% Aanvragen in eerste instantie afgewezen

ALW EW/CW/N GW MAGW MW1 overig

1999 62.0 66.5 70.4 76.0 72.7 76.9

2000 83.0 68.4 62.8 73.6 80.0 62.7

2001 74.5 64.8 61.0 76.4 72.2 48.4

2002 67.9 71.8 45.3 65.0 76.0 56.1

2003 73.1 59.2 56.1 70.3 77.0 35.0

2004 65.2 66.2 41.1 63.5 71.3 39.9

2005 65.8 65.1 52.0 69.8 79.9 47.5

gemiddeld % 70.2 66.0 55.5 70.7 75.6 53.3

2006 65.0 67.0 60.6 72.2 76.3 39.7

aanvr. in 1e instantie 

afgewezen (n) 

2350 3565 1169 3110 2848 4499

B&B-schriften (n) 41 33 55 110 81 40

kolom% 1.7 0.9 4.7 3.5 2.8 0.9

rij%2 11.4 9.2 15.3 30.6 22.5 11.1

1 vanaf medio 2001 moet hier gelezen worden: ZonMW
2 ten gevolge van afrondingen wijkt het totaalpercentage af van 100.0%
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10.5 Het aantal referenten

In het onderzoek is het aantal referenten mede in beschouwing genomen. 
Daarom kan het interessant zijn om te weten hoeveel referenten zijn ingescha-
keld in de ongegronde, gegronde en gehonoreerde B&B-zaken. Tabel 10.4 laat dit 
zien. Helaas is het aantal ingeschakelde referenten alleen bekend in 181 zaken. 
Deze Tabel leidt tot de conclusie dat de kans op een gegrond verklaring respectie-
velijk honorering het grootst is bij een aantal van 2 referenten en duidelijk groter 
dan bij drie referenten. Het aantal zaken waarbij 1 dan wel 5 of 6 referenten zijn 
ingeschakeld is feitelijk te klein om hieruit conclusies te kunnen trekken. Gezien 
echter het percentage 14.3% gehonoreerde zaken ongeacht of 4 dan wel meer 
referenten zijn ingeschakeld, lijkt het erop dat honorering eerder wordt verkregen 
bij meer dan drie referentenrapporten dan bij drie referentenrapporten.

Tabel 10.4 Uitkomst van B&B-zaken onderscheiden naar aantal beschikbare referenten

Aantal

refs B&B-zaken (n=181) gegrond gehonoreerd in B&B
n n kolom % n rij %  n rij %

1 6 3.3 1 16.7 0 0.0

2 72 39.8 26 36.1 12 16.7

3 67 37.0 15 22.4 6 9.0

4 28 15.5 7 25.0 4 14.3

5/6 7 3.9 4 57.1 1 14.3
totaal 181 100.0 53 23

De onderzoeksresultaten uit Hoofdstuk 72 wijzen uit dat het aantal referenten 
ook uitmaakt voor de kans op honorering in eerste aanleg: een aantal van twee 
of drie referenten biedt het meeste uitzicht op honorering. Worden de kansen op 
honorering in eerste en tweede instantie bij elkaar opgeteld, dan levert een aantal 
van twee referentenrapporten de meeste kans op honorering op, gevolgd door een 
aantal van drie referentenrapporten. De kansen op honorering bij 1 en 4 of meer 
referentenrapporten zijn zowel in eerste als tweede aanleg aanzienlijk geringer. 
In Hoofdstuk 12 wordt hierop teruggekomen.

2 Zie Tabel 7.5, en de conclusies bij de een na laatste alinea boven paragraaf 9.7.6c.
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10.6 Lengte en teneur van de referentenrapporten

Hier is met grafieken het onderscheid tussen gegronde en ongegronde bezwaar-/
beroepschriften inzichtelijk gemaakt. De gegronde bezwaar-/beroepschriften 
zijn daarbij niet verder onderscheiden naar ‘alsnog honorering’3, omdat de aantal-
len dan te klein zouden worden voor een betekenisvolle weergave.

Grafiek 10.1 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Uit bovenstaande Grafiek 10.1 kan worden afgeleid dat bij relatief weinig commen-
taar de kans op een gegrond verklaring het grootst is bij maximaal 3 referenten-
rapporten. Echter, in geval van 5 referentenrapporten is de kans op een gegrond 
verklaring het grootst wanneer deze rapporten juist veel commentaar bevatten. In 
Grafiek 10.2 wordt het gemiddelde referentencommentaar van alle zaken waarin 
een toe- of afwijzingsbesluit in eerste instantie is genomen vergeleken met het 
gemiddelde referentencommentaar van alle zaken waarin een bezwaar-/beroep-
schrift is ingediend. Zoals Grafiek 10.2 laat zien, ligt het gemiddelde aantal regels 
commentaar dat de referentenrapporten bevatten in de dossiers van de bezwaar-/
beroepszaken beduidend beneden het gemiddelde aantal regels commentaar van 
alle afgewezen aanvragen in eerste instantie. Hierbij mag niet vergeten worden, 
dat praktisch alle bezwaar-/beroepschriften voortkomen uit de afgewezen aan-
vragen. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat referentenrapporten met 
weinig commentaar afgewezen aan vragers (mede) aanzetten tot gebruikmaking 
van hun recht om een bezwaar-/beroepschrift in te dienen. Behalve in grafiek 

3 Zie voor de kans op ‘alsnog honorering’ onder 9.7.15, 9.8, en 9.9.
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10.1, geldt ook hier dat binnen de groep van ingediende bezwaar-/beroepschrif-
ten de dossiers met de meest minimale referentenrapporten – tot een maximum 
van drie referentenrapporten – de meeste kans op een gegrond bezwaar-/beroep-
schrift maken.

Grafiek 10.2 AR referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.3 AR negatief referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.3 geeft het negatief commentaar onderscheiden naar uitslag in het 
kader van de primaire procedure en de bezwaar-/beroepsprocedure. Grafiek 10.4 
laat eenzelfde onderscheid zien met betrekking tot het positieve referentencom-
mentaar. Uit het feit dat het positieve commentaar uit de referentenrapporten van 
de bezwaar-/beroepsdossier voor gegrond- en ongegronde zaken bijna op dezelfde 
lijn ligt, kan worden geconcludeerd dat vooral het negatieve commentaar verant-
woordelijk is voor de naar aanleiding van de Grafieken 10.1 en 10.2 getrokken 
conclusies.

Grafiek 10.4 AR positief referentencommentaar; primair proces; bezwaar-/beroepschriften
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In de vier Grafieken 10.5 t/m 10.8 gaat het nog steeds om het gemiddelde aantal 
regels van de referentencommentaren aangetroffen in de dossiers van de bezwaar-/
beroepszaken, maar wordt onderscheiden naar verschillende typen programma’s. 
In Grafiek 10.5 wordt dat commentaar uit de bezwaar-/beroepsdossiers dat betrek-
king heeft op afwijzingsbesluiten genomen in het kader van de Open Compe-
titie vergeleken met het commentaar uit de overige bezwaar-/beroepsdossiers. 
In de Grafieken 10.6, 10.7 en 10.8 vindt een soortgelijke vergelijking plaats met 
betrekking tot de bezwaar-/beroepsdossiers die betrekking hebben op afwijzings-
besluiten genomen in het kader van respectievelijk het Vernieuwingsimpulspro-
gramma, thematische en multidisciplinaire programma’s.

Uit deze vier grafieken (10.5 t/m 10.8) tezamen kan worden geconcludeerd 
dat de grafieklijn die de omvang van het gemiddelde referentencommentaar aan-
geeft voor gegronde bezwaar-/beroepschriften betreffende OC- en VI-aanvragen 
laag begint bij (2.7 resp. 6 regels) en pas bij meer dan drie referenten- rapporten 
omhoog loopt. Het verschil tussen beide typen bezwaar-/beroepschriften is dat 
voor een gegrond verklaring van een VI-bezwaarschrift relatief meer referen-
tencommentaar nodig is dan voor een gegrond verklaring van een OC-beroep-
schrift. Bij één referentenrapport dient het referentencommentaar zelfs 2,5 
maal zo omvangrijk te zijn, al is dit commentaar nog beperkt vergeleken bij het 
referentencommentaar dat gemiddeld beschikbaar moet zijn om bij één referent 
tot een gegrond verklaring te komen van een thematische of multidisciplinaire 
bezwaar-/beroepschrift (zie de grafieken 10.7 en 10.8 met 13 á 16 regels). Bij vijf 
referenten heeft men bij laatstbedoelde bezwaar-/beroepschriften gemiddeld nog 
geen vijf regels commentaar nodig. De grafieklijnen in de Grafieken 10.7 en 10.8 
aangaande de gegronde bezwaar-/beroepschriften betrekking hebbend op een 
thematische of multidisciplinaire aanvraag lopen dan ook (in tegenstelling tot de 
grafieklijnen betreffende OC- en VI-bezwaar-/beroepschriften) van boven naar 
beneden.
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Grafiek 10.6 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.7 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

De Grafieken 10.9 t/m 10.16 laten tenslotte zien hoe het gemiddelde negatief en 
positief commentaar zich verhoudt tot de uitkomst gegrond en ongegrond. Som-
mige in deze grafieken weergegeven lijnen konden niet worden doorgetrokken, 
omdat geen bezwaar-/beroepszaken voorhanden waren met één referentenrapport 
(zie bijvoorbeeld de Grafieken 10.11 en 10.12 betreffende het VI-programma) en/
of vijf referentenrapporten. Desalniettemin lijkt het erop dat het aantal negatieve 
en positieve commentaarpunten bij één referentenrapport niet erg uiteenloopt, 
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Grafiek 10.8 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.9 AR referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

terwijl dit bij vijf referentenrapporten niet ondubbelzinnig lijkt vast te stellen. Dit 
heeft te maken met het grillige verloop van de grafieklijnen bij vijf referentenrap-
porten. Overigens valt op dat de grafieklijnen bij één en vijf referentenrapporten 
over het geheel genomen qua richting sterk afwijken van de richting van de lijnen 
bij 2, 3 of 4 referentenrapporten.
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Grafiek 10.10 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.11 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Verder zou uit de Grafieken 10.9 t/m 10.16 de conclusie getrokken kunnen worden 
dat bezwaar-/beroepschriften betreffende VI- en disciplinaire programma’s wat 
meer positief commentaar moeten bevatten om tot een gegrond verklaring te 
kunnen komen. Bij deze conclusie ben ik echter wat aarzelend. Voor het overige 
zou ik willen verwijzen naar de Grafieken zelf.
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Grafiek 10.12 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.13 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.14 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

Grafiek 10.15 AR negatief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften
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Grafiek 10.16 AR positief referentencommentaar; bezwaar-/beroepschriften

9.7 Inschakeling preadviseur

Omdat in het onderzoek de rol van de preadviseur is meegewogen, lijkt het inte-
ressant te weten in hoeveel van de 363 B&B-zaken over de onderzoeksperiode 
(1999 t/m 2005) een preadviseur is ingeschakeld. Dit is het geval geweest in 70 
zaken (zie laatste rij van Tabel 10.5).

Tabel 10.5 Inschakeling van preadviseurs in B&B-zaken, per type programma

Type programma B&B-zaken Inschakeling pre-adviseur(s)
(n) (n) rij-%

persoonsgericht 113 16 14.2

VI 70 9 12.9

OC 69 26 37.7

thematisch 177 27 15.3

multidisciplinair 50 5 10.0
B&B-zaken 1999 t/m 2005 363 70 19.3

Tabel 10.5 laat verder een uitsplitsing zien van alle 363 B&B-zaken naar type 
programma (2e kolom) alsook in hoeveel van het totale aantal B&B-zaken per 
gegeven programma type een pre-adviseur is ingeschakeld.

Er zij op gewezen dat wanneer het aantal zaken per type programma bij elkaar 
wordt opgeteld, de uitkomst van die optelling de in de onderste rij gegeven totaal 
bedragen aanzienlijk overschrijdt. Dit komt, omdat de VI óók een persoonsge-
richt programma is (en daar dus ook is meegeteld). Ook kan één van de vier 
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eerstgenoemde programma typen tevens een multidisciplinair karakter hebben. 
Wat hier ook van zij, Tabel 10.5 leidt tot de conclusie dat binnen Open Competi-
tie programma’s het meest gewerkt wordt met preadviseurs (37.7%), op afstand 
gevolgd door de overige typen programma’s (10 à 15%). Een verklaring hiervoor 
kan zijn dat in het kader van de Open Competitie gebiedsbrede commissies de 
beoordeling uitvoeren en binnen deze commissies toch behoefte bestaat aan een 
zekere deskundigheid met betrekking tot de te beoordelen voorstellen.

10.8 De bezwaren ingediend in het kader van het in deel I onderzochte materiaal

Gezien het feit dat als basismateriaal een standaardronde uit de Open Competitie 
is genomen, is het wellicht interessant te weten hoeveel afgewezen aanvragers in 
beroep zijn gegaan in het kader van deze ronde. Dat zijn zes aanvragers geweest, 
waarvan drie hun beroepschrift bij nader inzien hebben ingetrokken. Bij de 
aanvragers die hun beroepschrift hebben doorgezet, ging het om de volgende 
bezwaren:
– zaak 05/014: ondeugdelijke motivering (bezwaartype 6), te grote discrepantie 

tussen referenten- en commissieoordeel (bezwaartype 8) en overigens onzorg-
vuldige procedure (bezwaartype 11);

– zaak 05/019: schending van spelregels (bezwaartype 4), en inhoudelijke incor-
rect oordeel (bezwaartype 10);

– zaak 05/024: ondeugdelijke motivering (bezwaartype 6) zowel van het afwij-
zingsbesluit als van het gebruik van de referentenrapporten. De Commissie 
B&B stelde zich op het standpunt dat het gebruik van de referentenrapporten 
geen onderbouwing behoeft.

Alleen zaak 05/019 werd gegrond verklaard en is uiteindelijk gehonoreerd.

10.9 De functies van de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften

In 9.11 (Samenvatting en conclusies Hoofdstuk 9) is al iets gezegd over de fuik-
functie van de Commissie B&B. Daarnaast is ook enige aandacht voor de media-
torsrol van de Commissie B&B op zijn plaats. Deze mediatorsrol treedt het meest 
op de voorgrond waar sprake is van slechts twee aanvragers waartussen gekozen 
moet worden. Een voorbeeld van een dergelijke situatie liet de ‘PROO-zaak’4

al zien. Uiteindelijk werd hier mede dank zij de advisering van de Commissie 

4 Zaak 2006/024.
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B&B en aanzienlijke inspanningen vanuit het betrokken gebied een compromis 
respectievelijk samenwerking tussen de rivaliserende partijen bereikt. Hetzelfde 
geldt voor het volgende voorbeeld5, waarbij de zaak na twee jaar onderhandelen, 
via de tussenkomst van de Directeur ZonMw, werd ingetrokken. Deze zaak betrof 
het programma ‘Betere zorg, tevreden patiënten’, dat ten doel had een landelijk 
dekkend netwerk op te zetten van zestien regionale samenwerkingsverbanden 
en expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen. Een expertisecentrum 
diende gedragen te worden door een samenwerkingsverband waarin een kern-
groep van huisartsen, bedrijfsartsen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen parti-
cipeerde. Daarnaast konden deelnemen: medisch specialisten, verpleegkundig 
consulenten, revalidatie-instellingen, vrij gevestigde beroepsbeoefenaren, zorg-
verzekeraars, verzekeringsgeneeskundigen, reïntegratiebedrijven, GGD-en, oplei-
dingen en universitaire onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersor-
ganisaties, en patiënten- en consumentenorganisaties. De organisatiestructuur, 
waarbinnen betrokken partijen informatie zouden kunnen uitwisselen, afstem-
men en zo nodig initiatieven nemen, moest zo licht mogelijk zijn. De kerngroep 
van een voorgenomen samenwerkingsverband kon binnen het programma een 
subsidie aanvragen als trekker van een regionaal expertisecentrum arbeidsrele-
vante aandoeningen.

Vanuit de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drente) dienden zowel 
het streekziekenhuis Martini tezamen met de GGZ Groningen als het Acade-
misch Ziekenhuis Groningen (AZG) met de GGZ Drenthe en enige arbodiensten 
een aanvraag in. De rivaliteit tussen beide aanvragers was groot. Men probeerde 
elkaar deelnemende partijen af te snoepen om zelf een zo groot mogelijk draag-
vlak te creëren ter verkrijging van de subsidie. Nadat een bemiddelaar tevergeefs 
gepoogd had om de partijen op één lijn te krijgen, besloot ZonMW de subsidie 
toe te kennen aan het Martini c.s., omdat deze partij volgens ZonMW het groot-
ste draagvlak bezat in de regio. De afgewezen partij, AZG c.s. ging in bezwaar 
aanvoerende dat het bestreden subsidiebesluit onvoldoende onderbouwd was. De 
Commissie concludeerde in een tussenadvies dat noch uit het dossier noch uit 
het gestelde tijdens de eerste hoorzitting viel af te leiden dat binnen de regio 
daadwerkelijk voldoende draagvlak voorhanden was bij één van de partijen afzon-
derlijk om de voortrekkersrol te vervullen. Na afloop van de tweede hoorzitting 
concludeerde de Commissie dat er sprake was van twee elkaar beconcurrerende 
netwerken binnen de regio met alle afbreukrisico’s van dien voor het programma. 
Deze afbreukrisico’s hadden, gelet op doel en strekking van het programma, niet 
in de motivering van het bestreden besluit mogen ontbreken. Daarmee werd het 
bezwaar gegrond verklaard. Tevens stelde de Commissie onder meer vast dat de 

5 Zaak 2001/029.
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situatie feitelijk nog niet rijp was voor het aanwijzen van een voortrekker, zodat 
tevens sprake was van een vroegtijdig genomen besluit. Zoals gezegd, heeft het 
twee jaar onderhandelen gekost om partijen zover te krijgen dat er daadwerkelijke 
bereidheid tot samenwerking was.

10.10 Samenvatting en conclusies hoofdstuk 10

Gender:
De cijfers geven geen aanleiding voor de conclusie dat onderzoeksters binnen 
NWO gediscrimineerd zouden worden.

Herkomst/type kennisinstelling:
Vanuit de universiteiten wordt het meeste gebruik gemaakt van de bezwaar-/
beroepsmogelijkheden, en vanuit de universitaire Randstad twee maal zoveel als 
vanuit de rest van het land.

Onderzoeksgebieden:
Gemiddeld gaat 2.1% van het aantal afgewezen aanvragers in bezwaar/beroep. 
Kijkt men naar de verdeling van dit percentage over de verschillende onderzoeks-
gebieden, dan geldt de volgende onderverdeling:
– beta- en technische wetenschappen:   0,9%
– meer toegepaste betawetenschappen: – ALW 1,7%
  – MW 2,8%
– gammawetenschappen 3,5%
– alfawetenschappen 4,7%

Lengte en teneur van de referentenrapporten:
De gemiddelde lengte van de referentenrapporten uit de bezwaar-/beroepsdos-
siers is gemiddeld de helft van de gemiddelde lengte van de referentenrapporten 
die in het kader van Deel I onderzocht zijn. De uitkomsten in bezwaar en beroep 
zijn, evenals in eerste instantie bij 2 en 3 referenten- rapporten afwijkend van de 
uitkomsten bij 1 en 4 referentenrapporten.

Wanneer in het kader van bezwaar/beroep onderscheiden wordt tussen de 
volgende programma’s Open Competitie, VernieuwingsImpuls, Thematische 
programma’s en Multi-/Interdisciplinaire programma’s dan valt het volgende op. 
Onder de Open Competitie bezwaar-/beroepszaken treft men het meeste gegrond 
verklaringen aan in geval er minimaal negatief commentaar in de referentenrap-
porten wordt gegeven. Gaat het om VI-zaken, dan treft men het meeste gegrond 
verklaringen aan in geval er relatief weinig negatief commentaar voorhanden 
is en meer positief commentaar dan bij de Open Competitie zaken. Bezwaar-
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/beroepszaken aangaande thematische en Multi-/interdisciplinaire program-
ma’s behoeven minder commentaar, naar mate het aantal referentenrapporten 
toeneemt om voor een gegrond verklaring in aanmerking te komen. Alleen bij 4 
of meer referentenrapporten komt een gegrond verklaring vaker voor, wanneer er 
relatief veel negatief commentaar voorhanden is.

Preadviseur:
Deze worden het meest ingeschakeld in het kader van de Open Competitie. De 
preadviseur zorgt ervoor dat de scheiding tussen zaken die voor honorering en 
die voor afwijzing in aanmerking komen, duidelijker wordt. Zijn vakinhoudelijke 
expertise is niet van invloed op grond van de bevindingen op de uitkomst van de 
procedure, ook al wordt doorgaans een pre-adviseur gekozen die thuis is op het 
onderzoeksgebied waarop de aanvraag zich beweegt.
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