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11 Integrale analyse B&B

11.1 Inleiding

In deel II (met de Hoofdstukken 9, 10 en 11) zijn de volgende onderzoeksvragen 
(zie II b t/m e juncto I) uit Hoofdstuk 4 aan de orde gesteld. Deze onderzoeks-
vragen zijn:

Wat zijn de kansen op:
– indiening van bezwaren naar aanleiding van genomen NWO-subsidiebeslui-

ten;
– (on)gegrondverklaring van ingediende bezwaren respectievelijk;
– het alsnog toewijzen van subsidie (dus na een afwijzing in eerste instantie van 

onderzoeksgelden);
– (on)gegrondverklaring van een bij de rechter ingediend beroepschrift respec-

tievelijk;
– het alsnog toewijzen van subsidie?

Voor wat betreft de fasen die een aanvra(a)g(er) nog kan doorlopen nadat een 
beslissing in het kader van het primair proces is genomen, is nagegaan welk 
percentage van de bezwaar-/beroepszaken de bezwaar-/beroepsprocedure geheel 
doorloopt en welk percentage niet, en wat daarvan de redenen kunnen zijn. Voor 
de zaken die de gehele procedure doorlopen, is nagegaan in hoeverre het stand-
punt van de Commissie B&B samenhangt met het besluit naar aanleiding van 
het bezwaar-/beroepschrift en de kans op alsnog honorering. Ook is nagegaan 
hoe groot de kans is op inschakeling van de rechter, en wat diens invloed op de 
B&B-procedure is. Tenslotte is nagegaan wat de kans op honorering is na een 
rechterlijke uitspraak.

11.2 Resultaten

Zoals Tabel 9.2 laat zien, blijkt de kans dat een afgewezen aanvrager gebruik 
maakt van de NWO-bezwaar-/beroepsprocedure 2.1%. Hierbij gaat het om 411 
zaken (incl. 2006) en 31 honoreringen. Daarmee is de a priori kans op alsnog 
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honorering 7.5%. Vervolgens is de B&B-procedure in 5 fasen verdeeld. De bereke-
ningen hebben betrekking op de onderzoeksperiode plus 2006.

Fase 1: Direct bij binnenkomst van het bezwaar-/beroepschrift wordt getoetst op 
ontvankelijkheid. Dit is een procedurele toetsing, die 15 van de 411 zaken niet 
doorstonden. Daarnaast wordt vluchtig op inhoud getoetst om de kennelijk onge-
gronde zaken (3) eruit te halen. Daarmee vallen in fase 1 achttien zaken af voor 
een kans op alsnog honorering in het kader van de NWO-bezwaar-/beroepspro-
cedure. Daarmee neemt de kans op honorering in fase 1 toe voor deze zaken met 
0.4%-punten tot [31/(411-18)x100%=]7.9%, indien men deze fase door komt.

Fase 2: In de loop van de procedure zijn 117 zaken ingetrokken. Van deze 117 
zaken zijn er 5 alsnog gehonoreerd. Daarmee blijven 26 honoreringen te verde-
len over de (493-117=)276 in bezwaar/beroep resterende zaken. Deze 276 zaken 
kunnen verdeeld worden in 2 categorieën: categorie I betreffende (29) primaire 
voorselectie-zaken, en categorie II met 247 zaken betreffende de volledige pri-
maire beoordelingsprocedures. De kans op alsnog honorering voor de 29 zaken 
van categorie I is tot 3.4% afgenomen aan het eind van fase 2, terwijl die voor de 
247 zaken van categorie II dan tot 10.1% is toegenomen.

Fase 3: In deze fase wordt het standpunt van de Commissie B&B relevant.
Aan het einde van fase 3 is de kans op alsnog honorering voor de 9 zaken van 

categorie I die het advies alsnog toelaten tot de vervolgprocedure in eerste instan-
tie verkregen, toegenomen van 3.4 tot 11.1%. Deze kans verandert niet meer.

Voor wat betreft de zaken van categorie II kan op basis van het advies van de 
Commissie B&B op twee manieren gekeken worden naar de kansen op alsnog 
honorering.
a. Het aantal bezwaren van categorie II wordt als uitgangspunt genomen. De 

Commissie adviseert ten aanzien van 97 van de 613 bezwaren die zijn ver-
woord in de 247 bezwaar-/beroepschriften van categorie II, om deze ‘gegrond’ 
te verklaren. Daarmee neemt de gemiddelde kans op alsnog honorering voor 
degenen van wie een bezwaar gegrond is verklaard, toe met 15.6%-punten tot 
25.8%. Echter, in het advies zijn tegelijkertijd de ingediende bezwaren door 
de Commissie getypeerd en elk type bezwaar heeft zijn eigen kans op alsnog 
honorering. De kans op alsnog honorering blijkt toegenomen voor de bezwa-
ren van de typen 1, 4, 5, 6 en 12 met 11.4 à 32.7%-punten tot 21.6 à 42.9%.
Voor de bezwaartypen 3 en 13 blijkt de kans op honorering verkeken, terwijl de 
werkelijke kans op honorering voor de overige bezwaartypen (2, en 7 t/m 11) 
gereduceerd blijkt met 0,5 à 4.5%-punten tot 9.7 à 5.7%.

b. Het aantal zaken van categorie II wordt als uitgangspunt genomen. Van de 
247 zaken krijgen er 72 het advies ‘gegrond’, waarmee de gemiddelde kans 
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op alsnog honorering voor deze 72 zaken toeneemt met 24.5%-punten tot 
34.7%.

Fase 4: In 6 zaken gaat het besluit nemende bestuursorgaan contrair. Netto komt 
het aantal gegronde zaken daarmee uit op 68. Van deze 68 zaken worden er 16 
onmiddellijk afgedaan door het bestuurorgaan, 52 zaken worden terugverwezen 
naar het bestuursorgaan dat het besluit in eerste instantie heeft genomen. Daar-
mee stijgt de alsnog kans op honorering van 34.7 tot 48.1%.

Fase 5: Van de 52 terugverwezen zaken zijn er 23 gehonoreerd. Dat betekent dat 
de achteraf kans op honorering in fase 4 geen 48.1, maar 44.2% was.

Fase 6: Er zijn 2 zaken gehonoreerd na inschakeling van de rechter. Gezien het 
feit dat 17 bezwaarden (inclusief 2006) dat daadwerkelijk hebben gedaan, zou 
gesteld kunnen worden dat de kans op alsnog honorering voor deze groep 11.1%.
Hierbij zij aangetekend dat het feitelijk om een te klein aantal zaken gaat, terwijl 
de 2 honoreringen beiden uit het begin van de onderzoeksperiode dateren.
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11.3 Schematische samenvatting

Schematisch kan de kans op alsnog honorering als volgt worden weergegeven:

voorafkans

411 zaken 31xhon 7.5%

fase 1

393 zaken 31xhon 7.9%

fase 2 voor catogorie I fase 2 voor categorie II

29 zaken 1xhon 3.4% 247 zaken 25xhon 10.1%

fase 3 voor categorie I fase 3 voor categorie II

9 zaken 1xhon 11.1% 97 bezwaren 25xhon 0.0 à 42.9%

72 zaken 25xhon 34.7%

fase 4 voor categorie II

 52 zaken 25xhon  48.1%

achteraf kans na fase 5 voor categorie II

52 zaken 23xhon  44.2%

kans bij voorlegging aan de rechter (fase 5)

17 zaken 2xhon 11.8%


