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13 Samenvatting van de onderzoeksbevindingen 

betreffende het toepasselijk juridische kader 

en de daaraan verbonden conclusies

13.1 Inleiding

Uitgangspunt vormt het binnen NWO in gebruik zijnde juridisch kader zoals 
gegeven in paragraaf 2.7. De in deze paragraaf gevolgde systematiek zal in deze 
samenvatting worden aangehouden. Alleen die artikelen uit het in 2.7 gegeven 
juridisch kader worden hier opnieuw aan de orde gesteld, waarover op grond van 
de onderzoeksbevindingen iets te zeggen valt. Waar daartoe aanleiding is, zullen 
tevens conclusies getrokken worden. Aldus kent hoofdstuk 13, naast deze inlei-
ding, de volgende onderverdeling op hoofdlijnen: een paragraaf 13.2 met onder-
zoeksbevindingen betreffende de formeel wettelijke regelgeving, onderverdeeld 
naar het primaire proces (zie 13.2a) en bezwaar & beroep (zie 13.2b), en een para-
graaf 13.3 met de onderzoeksbevindingen betreffende de NWO-subsidieregels. 
Verder zullen in een afzonderlijke paragraaf 13.4 de relevante standpunten van de 
Commissie B&B gegeven worden, die in de eerdere paragrafen van dit hoofdstuk 
nog niet aan de orde zijn gekomen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 
13.5, dat de samenvattende conclusies ten aanzien van het juridisch kader bevat.

13.2 Onderzoeksbevindingen betreffende de formeel wettelijke regelgeving

13.2a Primair proces

Bevoegdheidsverlening
Uit de STIP-zaak1 komt naar voren dat waar subsidieprogramma’s worden uitge-
voerd in samenwerking tussen verschillende bestuursorganen waaronder NWO, 
niet vergeten mag worden dat de wijze waarop eventueel ingediende bezwaren 

1 Zie onder 9.7.4b, laatste alinea onder ‘Vraagpunt 1’.
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zullen worden afgehandeld, tevoren moet zijn geregeld. Wanneer een gebieds-
bestuur betrokken is bij die uitvoering, zullen ingediende bezwaren moeten 
worden afgehandeld in administratief beroep, terwijl het andere bestuursorgaan 
diezelfde bezwaren doorgaans zal moeten afhandelen in het kader van een bezwa-
renprocedure ex artikel 7.1 van de Awb. De meest voor de hand liggende oplossing 
lijkt dan dat het andere bestuursorgaan het Algemeen Bestuur mandateert om de 
ingediende bezwaren mede namens dit bestuursorgaan af te handelen.

De Hoofdstukken 3 en 4 van de Awb

– Verplichting tot zorgvuldige voorbereiding besluitvorming (art. 3:2 Awb)
Nieuwe feiten: Artikel 3:2 verplicht het bestuursorgaan tot het vergaren van alle 
relevante kennis en de af te wegen belangen om te kunnen spreken van een zorg-
vuldige voorbereiding van een besluit. Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat 
NWO zich met betrekking tot haar subsidiebesluitvorming op het standpunt stelt 
dat alle essentiële informatie in de aanvraag dient te staan, waarbij een enkele 
verwijzing naar een website of literatuur niet voldoet. De Commissie B&B meent 
dat ná de beoordeling van een aanvraag (in de besluitvormende vergadering van 
de beoordelingscommissie) geen rekening meer gehouden behoeft worden met 
nieuwe (relevante) feiten betreffende die aanvraag, ongeacht waar deze feiten van-
daan komen. Dat levert een grijs gebied op voor de periode tussen de ‘deadline’ 
voor indiening en de datum van de besluitvormende commissievergadering. Dit 
grijze gebied wordt in de praktijk zo ingevuld, dat informatie gegeven bij het 
weerwoord enkel wordt meegenomen voor zover daarmee de in de aanvraag 
verstrekte informatie nader wordt toegelicht. Gaat die informatie verder, dan is 
sprake van een nieuwe aanvraag, die buiten beschouwing blijft in de lopende 
ronde. Deze oplossing brengt met zich dat, indien een aanvrager bepaalde nieuwe 
feiten, zoals een op handen zijnde publicatie die een in de aanvraag uitgewerkte 
maar innovatieve visie onderbouwt, meegenomen wenst te zien bij de primaire 
besluitvorming, hij/zij er zelf voor verantwoordelijk is dat die nieuwe feiten, zoals 
die nieuwe publicatie (waarvan de verschijning al aangekondigd moet zijn in het 
voorstel), tijdig voor de besluitvormende vergadering van de beoordelingscom-
missie in handen van die commissie terecht komen.

Belangenverstrengeling: Een zorgvuldige voorbereiding van het primaire besluit 
betekent dat gewaakt moet worden voor belangenverstrengeling. Op dit punt is 
de invoering van de Code Belangenverstrengeling medio 2005 een duidelijke 
verbetering gebleken. Opvallend is dat het Algemeen Bestuur, waar belangenver-
strengeling speelde in de onderzoeksperiode, zich steeds heeft geconformeerd 
aan het – in principe in onafhankelijkheid van het Algemeen Bestuur tot stand 
gekomen – oordeel van de Commissie B&B behalve in één zaak waarin zich zij 
zich zelfs strenger dan de Commissie heeft betoond. In deze zaak verklaarde het 
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Algemeen Bestuur het bezwaar inzake belangenverstrengeling gegrond, ook al 
had de Commissie geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren.

Bruikbaarheid van de referentenrapporten: De mate van bruikbaarheid van de 
referentenrapporten wordt in de NWO-afwijzingsbesluiten doorgaans niet ver-
meld, ook niet waar over die bruikbaarheid twijfel kan bestaan. Informatie hier-
over kan, waar die twijfels rijzen, nodig zijn om de zorgvuldigheid waarmee de 
besluitvorming heeft plaatsgevonden, te kunnen beoordelen. Met andere woor-
den, het ontbreken van die informatie kan aanleiding geven tot twijfels over een 
juiste toepassing van artikel 3:2 van de Awb door het betrokken bestuursorgaan.

– Het meewegen van alle bij een besluit betrokken belangen (art. 3:4, eerste lid, Awb)
In zijn algemeenheid kan op grond van de onderzoeksbevindingen gesteld worden 
dat hierop gelet wordt. Zo nam het Algemeen Bestuur een advies van de Casi-
mir-programmacommissie2 niet over, omdat deze een randvoorwaarde voor 
honorering uit de brochure verkeerd had toegepast. Echter, de verslagen van de 
beoordelingscommissies zijn, met het oog op de vertrouwelijke informatie uit de 
aanvragen, relatief summier. Dat maakt het moeilijk voor een bestuursorgaan om 
het voorbereidend werk van een onder haar verantwoording werkende beoorde-
lingscommissie adequaat te controleren op zorgvuldigheid (zoals uit onderstaand 
specifieke geval van een scholenstrijd moge blijken).

Scholenstrijd: Indien sprake is van een scholenstrijd, dient dit feit volgens de 
Commissie B&B meegewogen te worden bij het oordeel. De Commissie B&B 
is namelijk van mening dat een aanvrager niet bij voorbaat kansloos mag zijn. 
Waakzaamheid van het bestuursorgaan met betrekking tot scholenstrijd is 
van belang, omdat de onderzoeksbevindingen laten zien dat zaken waarin een 
scholenstrijd speelt, bezwaargevoelig zijn. Het bestuursorgaan zal er op moeten 
letten, of een beoordelingscommissie dit feit, waar daar sprake van is, ook daad-
werkelijk heeft meegewogen en daarvan expliciet melding heeft gemaakt in haar 
verslaglegging. De onderzoeksbevindingen wijzen echter uit dat vooral de ver-
slaglegging daarvan nog wel eens vergeten wordt. Indien de verslaglegging van 
de beoordelingscommissie hierover niets meldt, kunnen tegenstrijdige referen-
tenrapporten met betrekking tot hetzelfde voorstel een indicatie geven. Wel is het 
mij opgevallen bij de bestudering van het onderzoeksmateriaal, dat de Commis-
sie B&B het standpunt van een bezwaarde dat sprake is van een scholenstrijd, wel 
erg gemakkelijk overneemt. Een bezwaarde moet mijns inziens al ten tijde van 
de indiening van zijn aanvraag weten of sprake is van een scholenstrijd binnen 
zijn vakgebied. Om achteraf geen vraagtekens te hoeven plaatsen bij de bewering 
van een bezwaarde dat sprake is van een scholenstrijd, pleit ik ervoor dat NWO in 

2 Zie het 7e contraire besluit, behandeld onder 9.8.
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de standaardformulieren voor aanvragen ruimte reserveert voor het verstrekken 
van informatie over een binnen het vakgebied bestaande scholenstrijd, voor zover 
van toepassing.

– Toetsing aan het evenredigheidsbeginsel (art. 3:4, tweede lid, Awb)
De Commissie B&B toetst, overeenkomstig het gebruik in de Nederlandse 
rechtspraak, bij een beroep op artikel 3:4, tweede lid, slechts of willekeur aan 
de orde is bij het gebruik van een concreet middel ten behoeve van het gestelde 
doel. Daardoor bleef de feitelijke geschiktheid respectievelijk de noodzaak en 
evenwichtigheid van het binnen een specifiek subsidieprogramma gebruikte 
middel ter berekening van de hoogte van een concrete subsidie buiten beoorde-
ling, terwijl de Commissie evenmin een eigen onderzoek naar de feiten instelde. 
Alhoewel het slechts één zaak betreft3, kan hieruit geconcludeerd worden dat, 
indien in het kader van een subsidieprogramma sprake mocht zijn van materi-
ele onzorgvuldigheid vanwege schending van het evenredigheidsbeginsel in de 
relatie middelen/doel, vaststelling van deze onzorgvuldigheid buiten zicht blijft 
in een bezwaar/beroepsprocedure. Daarmee heeft een aanvrager op dit punt 
geen mogelijkheden tot correctie van de besluitvorming. Met andere woorden de 
rechtsbescherming van de burger vertoont op dit punt een hiaat.

– Advisering (Awb, afdeling 3.3)
Onder 2.7.2b is, onder het gelijkluidende kopje ‘Advisering (Awb, afdeling 3.3)’
opgemerkt dat een NWO-beoordelingscommissie – anders dan de referenten4 – 
werkt onder de eindverantwoordelijkheid van het NWO-bestuursorgaan dat deze 
commissie heeft ingesteld. Hieruit concludeerde ik dat een NWO-beoordelings-
commissie niet valt onder een ‘Adviseur’ als bedoeld in afdeling 3.3 van de Awb.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de NWO-bestuursorganen niet afwij-
ken van het inhoudelijk oordeel van de beoordelingscommissies die ingeschakeld 
worden in het kader van de primaire besluitvorming, tenzij sprake is van een ver-
keerde toepassing van de gegeven spelregels5. Dat wijst erop dat de NWO-beoor-
delingscommissies in werkelijkheid een veel onafhankelijker positie hebben dan 
uit hun instellingsbesluiten kan worden afgeleid. Deze instellingsbesluiten zijn 
mandateringsbesluiten die zich doorgaans beperken tot regeling van de samen-
stelling en de taakomschrijving van de betrokken commissie. Het roept de vraag 

3 Zie 9.7.4a, onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb’, zaak 
2006/45 (Rubiconbeurs).

4 Zie 2.7.2b (Primair proces), onder het kopje ‘De hoofdstukken 3 en 4 van de Awb, derde alinea met 
‘Advisering’.

5 Zie onder het kopje ‘De verhouding beoordelingscommissie – besluitnemend orgaan’ dat staat 
onder ‘Conclusies ten aanzien van bezwaartype 4 (spelregels geschonden)’ aan het eind van sub-
paragraaf 9.7.4. 
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op of afdeling 3.3 en daarmee de Wob toch niet van toepassing is op deze com-
missies. In elk geval ben ik het niet eens met het standpunt van Schlössels6 dat de 
NWO-beoordelingscommissies in beginsel onafhankelijk van het gebiedsbestuur 
opereren, zodat dientengevolge afdeling 3.3 op deze commissies van toepassing 
zou zijn. Zo eenvoudig ligt het mijns inziens niet. Indien het antwoord op die 
vraag – welk antwoord mijns inziens aan NWO is, nu zij van de wetgever de 
bevoegdheid heeft verkregen om haar organisatie naar eigen goeddunken in te 
richten – bevestigend luidt, dan zal dat betekenen dat vertrouwelijke informatie 
die een beoordelingscommissie onder zich heeft, via de Wob bij deze commis-
sie kan worden opgevraagd. In dat geval zal de beoordelingscommissie zelf de 
afweging moeten maken of de belangen bij geheimhouding van de opgevraagde 
stukken groter zijn dan het belang dat met de Wob is gediend, te weten open-
baarheid van (bestuurs)informatie. Alleen al vanwege het feit dat NWO bij een 
vertrouwelijke behandeling van de door haar te beoordelen aanvragen een groot 
belang heeft, komt het mij wenselijk voor dat zij met betrekking tot de positie van 
haar beoordelingscommissies in relatie tot het betrokken bestuursorgaan meer 
duidelijkheid schept.

– De bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht 
(art. 3:42 Awb)
Het Algemeen Bestuur besluit steeds vaker – ook al gaat het relatief gezien nog 
steeds om een beperkt aantal gevallen – om middelen weg te zetten in Europees 
verband. De selectieprocedures, volgens welke die middelen worden uitgezet in 
het onderzoeksveld, worden elders – buiten NWO – opgesteld en uitgevoerd. 
Op de aanvragen die worden ingediend in die selectieprocedures, wordt dan 
ook elders beslist. Bekendmaking binnen het Nederlandse onderzoeksveld van 
de mogelijkheden om aanvragen in het kader van die selectieprocedures in te 
dienen, onder vermelding van dergelijke besluiten op de NWO-website reikt niet 
toe. Besluiten waarbij die middelen elders worden weggezet, moeten beschouwd 
worden als besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht. Arti-
kel 3:42 bepaalt dat dergelijke besluiten in een van overheidswege uitgegeven blad 
of een dag- of nieuwsblad, dan wel op een andere geschikte wijze bekend gemaakt 
worden. Aan dit artikel geeft NWO tot nog toe geen uitvoering.

– Verplichting tot deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb)
Een groot aantal bezwaarden (124) heeft moeite met de motivering van het afwij-
zingsbesluit op hun aanvraag. Van deze bezwaarden heeft 31,5% gelijk gekregen: 

6 Zie de noot van R.J. N. Schlössels onder de uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 21 janu-
ari 2008, no. AWB 06/6352, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S, AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A.Michiels, als 
besproken onder 9.10.2.
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de motivering van het ontvangen afwijzingsbesluit schoot tekort. Afwijzingsbe-
sluiten voorzien van een deugdelijke motivering vormt een van de moeilijkste 
onderdelen van de subsidieprocedures, omdat de einduitkomst van deze proce-
dure voortvloeit uit een vergelijkend oordeel tussen alle aanvragen, waarbij de 
discussie hierover binnen een beoordelingscommissie wordt afgesloten met – bij 
voorkeur – anonieme stemming. Daar komt dan nog bij dat NWO geen inhou-
delijke informatie wenst vrij te geven7 aangaande de concurrerende aanvragen. 
Dat komt de transparantie van de besluitvorming niet steeds ten goede. De Com-
missie B&B spreekt daarom van een deugdelijke motivering wanneer deze, in 
het licht van wat eerder tijdens de procedure is voorgevallen, voor de bezwaarde 
– naar objectieve maatstaven – begrijpelijk/afdoende duidelijk is gemotiveerd8.
Dat impliceert dat de Commissie in sommige gevallen genoegen neemt met een 
puntenscore als (enige) motivering9. In één geval is deze gang van zaken tot voor 
de Afdeling Bestuursrechtspraak uitgevochten respectievelijk geaccepteerd door 
de Afdeling10. Efficiency overwegingen spelen hierbij een rol. Ook onderscheidt 
de Commissie tussen een motivering in het kader van een voorselectie enerzijds 
(waarbij de mate van zekerheid dat het voorstel niet voor honorering in aanmer-
king komt hét selectiecriterium is) en definitieve toe- of afwijzing anderzijds. Ten 
aanzien van een afwijzingsbesluit vindt de Commissie bovendien dat noch de 
motivering van een dergelijk besluit, noch de bezwarenprocedure zich leent voor 
een discussie over de inhoud van het voorstel waarop dat besluit respectievelijk 
die bezwarenprocedure betrekking heeft.

Volgens de Commissie B&B dient een deugdelijke motivering betreffende een 
honoreringsbesluit de volgende elementen te bevatten: 1.eindconclusie van de 
beoordelingscommissie betreffende de referentenrapporten; 2. of het voorstel 
subsidiabel is of niet, en 3. een overweging die de essentiële betekenis van het 
weerwoord binnen de beoordelingsprocedure tot uitdrukking brengt. Daarnaast 
hamert de Commissie er voortdurend op dat een afwijzingsbesluit zo positief 
mogelijk geformuleerd moet worden. Noch de motiveringseis met betrekking 
tot het weerwoord, noch de eis van een positieve toonzetting zijn mijns inziens 
steeds haalbaar. Het weerwoord van de aanvragers op het referentencommentaar 
is doorgaans al meegewogen in een eerder stadium van de procedure. Dit is het 

7 Zie voor een recentelijk gerezen discussie ter zake naar aanleiding van de uitspraak van de Recht-
bank Arnhem van 21 januari 2008, JB 2008, 51, m.nt. R.J.N.S, AB 2008, 46, m.nt. F.C.M.A.Michiels, 
als besproken onder 9.10.2.

8 Zie 9.7.6, zaak 2003/030.
9 Zie 9.7.4b (Strijdigheid met de NWO subsidieregels), vraagpunt 2, en onder 9.7.6b (De motivering 

van een afwijzingsbelsuit in het kader van een volledige beoordelingsprocedure).
10 ABRvS 19 mei 2004, reg.nr. 200305743/1.
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stadium waarin de commissieleden ter voorbereiding van de commissievergade-
ring (een deel van) de aanvragen individueel van een inhoudelijk/absoluut oordeel 
voorzien. Het weerwoord komt dan tijdens de discussie in de besluitvormende 
vergadering van de betrokken beoordelingscommissie lang niet altijd meer 
expliciet aan de orde. Een positieve toonzetting valt moeilijk te verenigen met 
de negatieve commentaren die het selectieproces doorgaans bepalen11 – zoals de 
onderzoeksbevindingen van deel I laten zien – en aan de afwijzing ten grondslag 
liggen. Dat neemt niet weg dat NWO volgens mij nog een verbeterslag kan maken 
ten aanzien van haar motiveringsverplichting. Er komen – ook na de jaarlijkse 
terugkoppeling naar aanleiding van de binnengekomen bezwaar- en beroep-
schriften – nog steeds te veel bezwaren binnen waarin geklaagd wordt over de 
begrijpelijkheid van de motivering van de afwijzing.

– Verplichting tot kenbare motivering (artt. 3:47 en 3:48 Awb)
Binnen bepaalde NWO-programma’s verstuurt men de subsidiebesluiten soms 
zonder daarin enige motivering te vermelden. In geval het subsidiabele voorstel-
len betreft, die vanwege de rangorde bij de prioritering niet voor honorering in 
aanmerking konden komen, komt het zelfs relatief vaak voor dat de motivering 
tot deze mededeling beperkt blijft, ook al voldoet een dergelijke beperkte moti-
vering bij voorbaat niet12. In de plaats daarvan vermeldt men dan standaard de 
naam van een medewerk(st)er met zijn/haar telefoonnummer en de uren waarop 
hij/zij gedurende de eerstvolgende week bereikbaar is. Zo kan een aanvrager via 
een telefoongesprek de motivering van de uitkomst van zijn subsidieaanvraag 
opvragen. Alleen in geval een aanvrager daar expliciet op staat, wordt die moti-
vering alsnog schriftelijk toegezonden. Er is echter pas sprake van een ‘kenbare’ 
motivering, wanneer deze op schrift is gesteld, en toegezonden of uitgereikt13.

– Mogelijkheid aanvulling aanvraag op niet-inhoudelijke tekortkomingen alvorens 
buiten behandeling laten daarvan (art. 4:2 juncto 4:5 Awb)
Eén maal heeft NWO de verplichting van artikel 4:5 Awb genegeerd vanwege 
de bijzonder korte termijn waarbinnen de procedure in opdracht van de Minis-
ter van OCW moest worden afgehandeld. De Commissie B&B verbond daaraan 
– ten onrechte – geen gevolgen14. Zelf heb ik bij de bespreking van de betref-
fende zaak in paragraaf 9.7.4a betoogd dat artikel 4:5 van de Awb, waarop de 

11 Internationaal bekend onder: ‘identification of the weaknessess of the proposals in the selection 
procedure’.

12 Zie 9.7.6b met ABRvS 16 april 1997, nr. RO1.93.3051.
13 Zie Van Buuren en Borman 2007, p. 106.
14 Zie 9.7.4a, onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep op de overige artikelen uit de Awb, met zaak 

2005/055 (Big Facilities case).
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belanghebbenden zich beriepen, feitelijk niet van toepassing was, omdat de bij 
de aanvraag ontbrekende gegevens irrelevant waren voor het kunnen beslissen 
op de aanvraag. Volgens mij stond voor NWO de weg tot het opvragen van nadere 
informatie daarom niet eens open. De aanvraag had mijns inziens zelfs zonder 
meer in behandeling genomen moeten worden.

– Het ne-bis-in-idem principe (art. 4:6 Awb)
Nu NWO, gezien de vele afwijzingen van aanvragers waarvan het voorstel subsi-
diabel is beoordeeld, het beleid voert dat aanvragers hun aanvraag na afwijzing 
nogmaals kunnen indienen, kan dit leiden tot een dilemma tussen consistentie 
van beleid en de toepassing van het gelijkheidsbeginsel. Alhoewel NWO hier kiest 
voor het gelijkheidsbeginsel (nieuwe ronde, nieuwe kansen), wijzen de onder-
zoeksbevindingen uit, dat de Commissie B&B hier soms tot een andere, meer 
genuanceerde afweging komt op grond van de ingebrachte feiten en omstandig-
heden. Ook al is niet duidelijk of de houding van de Commissie B&B dan wel 
de houding van de herindiener (‘mijn geduld is op; nu moet die subsidie toch 
wel afkomen’) hieraan debet is, een feit is dat onderzoeksbevindingen uitwijzen 
dat afwijzingsbesluiten betreffende heringediende voorstellen relatief bezwaar-
gevoelig zijn. Wellicht biedt hier uitkomst om het beleid van NWO op dit punt 
in de brochures van programma’s waarbinnen opnieuw kan worden ingediend, 
te expliciteren. Daarmee is in ieder geval de rechtszekerheid gediend. Daarnaast 
zou in de afwijzingsbesluiten betreffende heringediende voorstellen standaard 
extra informatie verstrekt kunnen worden over het aantal en het type referenten 
uit de lopende ronde en het door deze referenten gegeven commentaar afgezet 
tegen de desbetreffende gegevens uit de voorgaande ronde. Indien het voorstel in 
de lopende ronde niet subsidiabel is in tegenstelling tot de vorige ronde, zou daar-
aan ook een overweging in het afwijzingsbesluit gewijd kunnen, ja zelfs moeten 
worden.

– De hoorplicht (art. 4:7 juncto 4:12 Awb)
NWO had aanvankelijk moeite met haar wettelijke hoorplicht, voor zover die 
verder gaat dan de NWO-hoorplicht (bestaande uit het bieden van de gelegen-
heid tot wederhoor op de referentenrapporten). Dit komt vooral, omdat het toe-
passingsgebied van artikel 4:12 voor NWO niet geheel duidelijk was. De NWO 
heeft zich op dit punt geconformeerd aan de zienswijze van de Commissie B&B 
over de jaren heen, zoals ook naar voren komt uit de onderzoeksbevindingen15.
Dit houdt in dat, na introductie door de Commissie B&B van het begrip ‘verras-
singselement’, aanvragers ook – desnoods een tweede maal – gehoord worden 

15 Zie 9.7.5a (Bezwaren tegen schending wederhoor principe).
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voorafgaand aan het nemen van subsidiebesluiten, wanneer de beoordelingscom-
missie met nieuwe feiten komt, d.w.z. feiten die een verrassingselement in zich 
dragen en die niet terug te voeren zijn op de referentenrapporten. Voorwaarde 
daarbij is wel, dat mogelijke invloed van zo’n feit op het eindoordeel niet kan 
worden ontkend. Aanvankelijk ging NWO er vanuit dat nieuwe feiten die niet 
terug te voeren waren op de referentenrapporten, per definitie terugverwezen 
naar de in de aanvraag verstrekte gegevens, en dat een terugkoppeling naar de 
aanvrager over andersluidende conclusies betreffende die aanvraag te ver voerde. 
De praktijk heeft echter uitgewezen dat men hier in een grijs gebied terecht kan 
komen. Om problemen ter zake te mijden, wordt daarom in geval van nieuwe 
feiten die een verrassingselement lijken te bevatten, de laatste jaren de aavrager 
steeds opnieuw de gelegenheid geboden om gehoord te worden.

– Het subsidiebudget (art. 4:22 Awb)
Er zijn over de onderzoeksperiode twee bezwaren ingediend over de onduidelijk-
heid van de hoogte van het subsidiebudget vermeld in de programmabrochure. In 
beide gevallen wist het betrokken gebiedsbestuur hiervoor een voor de Commis-
sie B&B acceptabele uitleg aan te voeren.

– Afdeling 4.2.5 (de subsidietoekennings- en vaststellingsbesluiten)
Onder 9.7.12 is al aangegeven dat gedurende de onderzoeksperiode slechts drie 
bezwaren zijn binnengekomen betreffende een toekenningsbesluit, die nog niet 
waren opgelost, voordat de hoorzitting plaatsvond. Deze bezwaarzaken waren alle 
drie van puur feitelijke aard.

Er doen zich binnen NWO wel eens problemen voor met subsidievaststellings-
besluiten. Zo komt het voor dat het eindverslag niet goedgekeurd kan worden, 
of dat – in het kader van een vervangingssubsidie – het eindprodukt (een boek 
of andere publicatie) nog niet beschikbaar is na afloop van de subsidietermijn. 
Omdat een subsidie betrekking heeft op een inspanningsverplichting, en niet 
op een resultatenverplichting, kan NWO doorgaans weinig meer dan de laatste 
betaling (doorgaans 10 tot 20% van het maximaal toegekende subsidiebedrag) 
achterhouden totdat de activiteiten waarvoor de subsidie verleend is, alsnog naar 
tevredenheid van NWO zijn uitgevoerd. Het nemen van het subsidievaststel-
lingsbesluit wordt in dat geval opgeschort. Indien NWO na verloop van tijd nog 
steeds niet tevreden is over de uitgevoerde activiteiten en de daarmee behaalde 
resultaten, kan bij de subsidievaststelling worden besloten dat niet meer tot uit-
betaling van de laatste subsidietranche zal worden overgegaan. Dit komt zelden 
voor. Over de onderzoeksperiode zijn bovendien nooit bezwaren binnengekomen 
betreffende een subsidievaststellingsbesluit. Een soortgelijke boodschap geldt 
met betrekking tot intrekkingsbesluiten. Deze komen praktisch niet voor. Voor 
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opduikende problemen tijdens de uitvoering van een subsidie wordt in onderling 
overleg naar oplossingen gezocht.

– Beleidsregels (Awb, Titel 4.3 met de artikelen 4:81 t/m 84)
Tijdens de onderzoeksperiode heeft slechts één bezwaarde expliciet een beroep 
gedaan op artikel 4:84. In dezelfde periode – het laatste kwartaal van 2006 
– kwam een bezwaar binnen waarin gesteld werd dat sprake was van onzorgvul-
dig beleid16. Impliciet toetste de Commissie B&B deze zaak aan de ‘bijzondere 
omstandigheden’ als bedoeld in artikel 4:84. Beide bezwaren werden ongegrond 
verklaard.

13.2b Bezwaar en beroep

Bevoegdheidsverlening

– De reikwijdte van de Awb ten aanzien van subsidiebesluiten van Europese samenwer-
kings- verbanden waarbij NWO-middelen zijn betrokken
Onder 9.7.14b zijn twee gevallen beschreven waarin Europese samenwerkings-
verbanden subsidiebesluiten nemen waarbij NWO-/Nederlandse onderzoeksmid-
delen betrokken zijn. NWO zal naar verwachting steeds meer participeren in der-
gelijke samenwerkingsvormen. De landsadvocaat meende anno 1996 dat, indien 
“NWO bestuursbevoegdheden in het kader van een overeenkomst zonder onderliggende 
afspraken op ministeriëel niveau overdraagt, er rekening mee moet worden gehouden 
dat het nieuwe samenwerkingsverband althans ten dele als bestuursorgaan in de zin 
van de Awb moet worden aangemerkt.” Alvorens in te gaan op het aspect van de 
rechtsbescherming van afgewezen Nederlandse kandidaten, vraag ik hieronder 
aandacht voor de juridische kwalificatie van een eventuele bevoegdheidsoverhe-
veling door NWO aan het internationale samenwerkings-verband in kwestie.

Allereerst valt mij op dat de landsadvocaat in bovenstaande algemene aanbeve-
ling, waarmee hij zijn advies betreffende de Vlaam-Nederlandse samenwerking 
op het gebied van Nederlandse Taal en Cultuur afsloot zonder aarzeling spreekt 
van ‘overdracht’ van bevoegdheden, en niet van ‘machtiging tot bevoegdheids-
uitoefening’. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de landsadvocaat aan een 
vorm van delegatie denkt, ook al had de toenmalige Commissie B&B met betrek-
king tot de Vlaam-Nederlandse samenwerkingszaak delegatie als mogelijkheid 
uitgesloten, nu de NWO-wet niet voorzag in een delegatiebevoegdheid. Indien 
inderdaad sprake zou zijn van een bevoegdheidsoverheveling door NWO (wat ik 

16 Zie 9.7.4a (Schending van wettelijke regels) onder het kopje ‘Voorbeelden van beroep p de overige 
artikelen uit de Awb)’, met de zaken 2006/046 en 2006/045.



379

13 Samenvatting van de onderzoeksbevindingen betreffende het toepasselijk juridische kader

betwijfel), dan kan ik de landsadvocaat volgen. Alleen wanneer de ESF en de 
Noorse Science Foundation zouden opereren onder verantwoordelijkheid van 
NWO, zou sprake kunnen zijn van mandaatverlening, nu dat een wezenlijk ken-
merk daarvan is17. Mijns inziens is dat echter niet het geval. Een ‘Foundation’ is 
te vergelijken met een stichting waarbij de Board van de Foundation een eigen 
verantwoordelijkheid draagt op grond van de wettelijke regelgeving waarop die 
Foundation is gebaseerd.

De opties die dan overblijven zijn: ofwel er is sprake van buitenwettelijke dele-
gatie, ofwel er is geen sprake van een bevoegdheidsoverheveling maar enkel van 
subsidieverlening. Pas indien geen van beide opties houdbaar zijn, zal vastgesteld 
kunnen worden dat zich hier een nieuw juridisch verschijnsel voordoet. Hierbij 
heb ik betrokken dat de derde vorm van toekenning van een bestuursbevoegdheid 
in het bestuursrecht, te weten attributie, bij voorbaat is uitgesloten, nu attributie 
is voorbehouden aan de wetgever, omdat het daarbij gaat om het creëren en toe-
kennen van een nieuwe bevoegdheid18.

In geval van buitenwettelijke delegatie zou de buitenlandse instelling als dele-
gataris toch in elk geval besluiten moeten kunnen nemen als bedoeld in artikel 
1:3, eerste lid, Awb. Dergelijke besluiten kunnen slechts genomen worden door 
een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1, eerste lid, Awb. Echter, de Awb geldt 
alleen voor bestuursorganen die ingevolge de Nederlandse wetgeving met Neder-
lands openbaar gezag zijn bekleed. Noch de ESF, noch de Noorse Science Founda-
tion voldoen hieraan19. Immers, het budget dat deze organisaties ter beschikking 
staat, is weliswaar voor een bepaald percentage ontleend aan NWO-middelen, 
maar dit percentage staat los van het percentage dat Nederlandse onderzoekers 
tezamen uit dit budget aan subsidie weten binnen te halen. Daarmee heeft dele-
gatie van bevoegdheden door NWO aan een internationale instelling geen zin.

Binnen het bestaande theoretisch stramien van juridische mogelijkhe-
den blijft dan over de optie dat NWO op grond van haar subsidieverlenende 
bevoegdheden middelen wegzet in Europees samenwerkingsverband onder de 
voorwaarde dat de middelenverdeling plaatsvindt volgens de binnen dat samen-
werkingsverband afgesproken beoordelingsprocedure20. In die optie is sprake 
van een subsidieverleningsbesluit (met een maximum bijdrage) van algemene 
strekking. Tegen dit besluit kunnen potentiële aanvragers en hun universiteiten 

17 Samsoms Algemene wet bestuursrecht III, artikelsgewijs commentaar. H.E. Bröring, Titel 10.1 
Mandaat en delegatie, Inleiding. Wezenskenmerken.

18 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 114-115. Zie ook Burkens, Kummeling & Vermeulen, 1994, p. 
51.

19 Zie ook artikel 10:15 Awb: “Delegatie geschiedt slechts indien in de bevoegdheid daartoe bij wette-
lijk voorschrift is voorzien”.

20 Zo ook de Rechtbank Breda 31 december 1996, rolnr. 95/1270 WET STI Z.
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niet in bezwaar/beroep komen op grond van artikel 1:2, lid 1, Awb omdat zij bij 
dit besluit geen direct en concreet belang hebben. In zijn algemeenheid meen ik 
dat de universiteiten evenmin op grond van artikel 1:2, tweede lid, Awb bezwaar 
kunnen aantekenen tegen een dergelijk subsidiebesluit. De wetgever heeft name-
lijk NWO – en niet de universiteiten – belast met de verdeling van de zogenaamde 
2e geldstroom middelen in overeenstemming met haar geldende strategienota21,
terwijl NWO daarbij rekening dient te houden met onder meer het door de 
Minister van OCW vastgestelde wetenschapsbudget en de instellingsplannen 
van de universiteiten22. Mocht iemand er niettemin aan twijfelen of NWO de 
bevoegdheid heeft om Nederlandse overheidsmiddelen weg te zetten ten behoeve 
van in Europees verband georganiseerde subsidieprogramma’s (met het risico 
dat daarmee buitenlands onderzoek wordt bekostigd), dan zou ik willen wijzen 
op het fenomeen dat Konijnenbelt & Van Male23 benoemen als ‘geïmpliceerde 
bevoegdheden’, dat wil zeggen bevoegdheden die beschouwd kunnen worden 
als inbegrepen te zijn bij wel uitdrukkelijk toegekende bevoegdheden (hier de 
subsidieverleningsbevoegdheden). Hierbij dient voorts betrokken te worden dat 
de Europese samenwerkingsverbanden waarin NWO participeert gefaciliteerd 
zijn door de volkenrechtelijke afspraken die op ministerieel niveau zijn gemaakt 
tussen de EU-lidstaten. Een punt van aandacht vraagt nog wel de bekenmaking 
van deze subsidieverleningsbesluiten van algemene strekking. Artikel 3:42 Awb 
schrijft voor dat deze kan geschieden door kennisgeving in een van overheids-
wege uitgegeven blad (de Staatscourant) of op een andere geschikte wijze, maar 
dat niet volstaan kan worden met een elektronische bekendmaking (plaatsing op 
de NWO-website). Ten slotte kunnen de (subsidie)toekenningsbesluiten die NWO 
neemt naar aanleiding van het besluit van de internationale instelling aangaande 
de uitkomst van de procedure mijns inziens gezien worden als besluiten die 
onder het hierboven bedoelde subsidieverleningsbesluit van algemene strekking 
hangen. Tegen deze besluiten, alsook de daarop volgende vaststellingsbesluiten 
kan mijns inziens wel bezwaar worden aangetekend.

Mijn conclusie is dat deze laatste optie, met terzijde stelling van de opvat-
ting van de Landsadvocaat anno 1996, een afdoende juridische onderbouwing 
verstrekt voor de wijze waarop NWO opereert in Europese samenwerkingsver-
banden. Tevens maakt deze optie duidelijk waarom de rechtsbescherming die de 
Awb burgers biedt, niet werkt ten aanzien van de door het internationale samen-
werkingsverband genomen afwijzingsbesluiten.

21 De artikelen 3 en 18, 1e en 3e lid, van de NWO-instellingswet.
22 Artikel 18, 2e lid, van de NWO-instellingswet. 
23 Konijnenbelt & Van Male, 2005, p. 117.



381

13 Samenvatting van de onderzoeksbevindingen betreffende het toepasselijk juridische kader

– Het begrip ‘belanghebbende’ (art. 1.2 Awb)
De ABRvS heeft bepaald dat, nu bij ZonMw enkel rechtspersonen kunnen 
indienen en subsidie ontvangen, alleen deze rechtspersonen (en niet de indivi-
duele onderzoekers binnen die rechtspersonen) tegen een besluit van ZonMw in 
bezwaar kunnen komen. Omgekeerd ben ik van mening dat de universiteiten 
een eigen rechtstreeks belang hebben bij toekenning van tweede geldstroommid-
delen. De Colleges van Bestuur van de universiteiten hebben volgens mij dan ook 
recht op een uitnodiging voor een hoorzitting betreffende de afwijzing van subsi-
diebesluiten waarvan een van hun onderzoekers de hoofdaanvrager is, alsook op 
toezending van het besluit op bezwaar/beroep.

Advisering (Awb, afdeling 3.3)
Uit de onderzoeksbevindingen blijkt niet dat de Commissie B&B in het kader 
van haar advisering anders te werk gaat of optreedt bij bezwaarschriften dan bij 
beroepschriften24. Dat is niet van zelf sprekend, met name gezien de specifieke 
bevoegdheden die artikel 7:13, vierde lid, de Awb toekent aan een bezwaaradvies-
commissie (maar niet aan een administratieve beroepscommissie). Tot nog toe 
heeft de Commissie B&B het – in haar hoedanigheid van bezwaaradviescommis-
sie – blijkbaar zonder toepassing van deze bevoegdheden kunnen stellen.

Uit de onderzoeksbevindingen die in subparagraaf 9.7.14d besproken zijn, 
blijkt overigens dat de Commissie volledig staat achter het NWO-beleid om aan 
een bezwaarde geen informatie uit de dossiers van andere aanvragers te verstrek-
ken. In die subparagraaf is ook de enige zaak25 – een bezwaarzaak – besproken 
waarin de Commissie B&B de gehonoreerde voorstellen onder couvert opvroeg, 
omdat het ingediende bezwaarschrift betrekking had op een als eerste onder de 
honoreringsstreep geëindigd voorstel. Daardoor ging de onder couvert opgevraagde 
informatie deel uitmaken van het bezwaardossier. In deze zaak werd echter door 
de bezwaarde niet gevraagd om informatie uit de dossiers betreffende de wel geho-
noreerde voorstellen, zodat de Commissie B&B ook geen beslissing behoefde te 
nemen op grond van haar bevoegdheid ex artikel 7:13, vierde lid, van de Awb.

24 Zie bijvoorbeeld onder 9.7.5b (Bezwaren tegen het meenemen van externe nieuwe feiten).
25 Zaak 2003/038, besproken onder 9.8, contraire zaak no 4; zie voor het al dan niet informatiever-

strekking ook onder 9.10.2, bij bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem van 21 janu-
ari 2008, JB 2008, 51.
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De hoofdstukken 6 en 7 van de Awb

– Intrekking of wijziging van een besluit na bezwaar/beroep (artt. 6:18, lid 3, en 6:19, 
lid 1, Awb)
De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat na indiening van een bezwaarschrift 
of beroepschrift het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen soms zelf al 
inziet dat het besluit qua motivering niet toereikt. Het besluit wordt dan aange-
vuld of ingetrokken en er wordt een nieuw besluit voorbereid. De praktijk om het 
primaire besluit aan te vullen, wordt een enkele keer gebruikt binnen NWO; de 
praktijk om het besluit in te trekken met de mededeling dat een nieuw besluit in 
voorbereiding is, wordt herhaaldelijk gevolgd binnen ZonMw. ZonMw probeert 
dan de behandeling van het bezwaarschrift te ‘bevriezen’ totdat het nieuwe besluit 
is genomen. Zolang het nieuwe besluit nog niet genomen is, blijft onduidelijk of 
ZonMw opnieuw tot een afwijzing komt, dat wil zeggen met een gelijkluidend 
besluit voorzien van een andere motivering. Artikel 6:18 van de Awb is feitelijk 
niet geschreven voor situaties waarin het besluit gelijkluidend blijft. Omdat arti-
kel 6:19, eerste lid, bepaalt dat het bezwaar zich ook richt tegen het nieuwe besluit 
(althans indien dat anders luidt), wil ZonMw het nieuwe besluit afwachten waar-
mee soms vele weken gemoeid zijn. Dat leidt tot vertraging van de afhandeling 
van bezwaarschriften. De bezwaarden leggen zich hier doorgaans bij neer. Ik ben 
evenwel van mening dat hier sprake is van oneigenlijk gebruik van artikel 6:18 
Awb.

– Passeren vormgebrek (art. 6:22 Awb)
Dit artikel heeft de Commissie B&B in bezwaar/beroep een enkele keer expliciet 
toegepast, met name waar in eerste instantie schending van de hoorplicht had 
plaatsgevonden. In geval in bezwaar/beroep duidelijk is dat de nieuwe feiten ten 
aanzien waarvan niet is gehoord, niet van overwegende invloed zijn geweest op 
het eindoordeel, meent de Commissie B&B zelfs dat geen sprake is van schen-
ding van de hoorplicht. Dan wordt ook geen beroep gedaan op artikel 6:22 Awb.

Waar bezwaren zijn ingebracht dat de procedure onvoldoende zorgvuldig is 
uitgevoerd of dat een rechtsbeginsel is geschonden, wijzen de onderzoeksbevin-
dingen uit dat de Commissie standaard nagaat inderdaad sprake is van een der-
gelijke schending, en zo ja, of de bezwaarde door die geconstateerde schending is 
benadeeld ten opzichte van de overige aanvragers. Is dat niet het geval, dan kan 
het bezwaar niet dienen, ook al wordt doorgaans niet verwezen naar artikel 6:22 
Awb.

– Regeling van de hoorplicht in bezwaar/beroep (artt. 7:2 t/m 7:6 en 7:16 t/m 7:20)
De onderzoeksresultaten wijzen er niet op dat aan deze belangrijke plicht een 
minder correcte uitvoering gegeven zou worden. Zaken die door het Secretari-
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aat, eventueel na overleg met de voorzitter van de Commissie B&B, ontvankelijk 
worden geacht, worden automatisch op de eerstvolgende hoorzittingsagenda 
geplaatst, waarop nog plaats is voor nieuwe zaken. Tijdens de onderzoeksperiode 
is het niet voorgekomen dat een der partijen in een subsidiezaak of de Commissie 
zelf een tweede hoorzitting noodzakelijk achtte.

– Dossiervorming (art. 7:4, tweede lid, Awb)
Het maken van verslagen, met name van in het kader van het beoordelingsproces 
afgenomen interviews en telefonische vergaderingen, schoot er aanvankelijk wel 
eens bij in. Tegenwoordig ontbreken deze verslagen vrijwel niet meer. Van de 
afgenomen interviews wordt – helaas nog niet standaard, maar wel in het meren-
deel van de gevallen – een bandopname gemaakt, zodat daarvan een transcriptie 
kan worden aangeleverd in geval een bezwaar- of beroepschrift wordt ingediend.

Alhoewel preadviezen interne stukken zijn ten behoeve van de oordeelsvor-
ming van de beoordelingscommissie, worden deze, nu zij behoren tot ‘alle verder 
op de zaak betrekking hebbende stukken’ als bedoeld in artikel 7:4, tweede lid, 
standaard opgevraagd door het Secretariaat van de Commissie B&B en aan in het 
bezwaar-/beroepsdossier toegevoegd.

– Beslistermijnen (artt. 7:10 en 7:24 Awb)
Artikel 6 EVRM stelt dat elk individu bij het vaststellen van zijn burgerlijke 
rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak, binnen een redelijke termijn. Desondanks wordt in praktisch elk 
handboek over de bestuurlijke voorprocedure opgemerkt dat de termijn voor 
het beslissen op bezwaar-/beroep door de meeste bestuursorganen structureel 
wordt overschreden26. Voor NWO bedraagt de bezwaar- en beroepstermijn 14 
weken omdat sprake is van a. inschakeling van een externe adviescommissie, 
en b. tijdens de zitting wordt aangekondigd dat de zaak vanaf de dag van de zit-
ting nog maximaal zes weken loopt, en bezwaarden daar steeds mee instemmen. 
Wanneer ik alle 276 zaken meetel, die de volledige bezwaar-/beroepsprocedure 
hebben doorlopen, kom ik uit op een gemiddelde termijn van 3,5 maand of te 
wel 16 weken. Hierbij is geen rekening gehouden met het zomerreces van de 
leden van de Commissie B&B dat aansluit bij het universitaire zomerreces (juli en 
augustus), noch met zaken die – doorgaans op verzoek van een bezwaarde – zijn 
uitgesteld. Wanneer deze laatste zaken – die vijf maanden of langer in beslag 
nemen – niet meegeteld worden, dan komt ik uit op een gemiddelde doorlooptijd 
van bezwaar-/beroepzaken van 3 maanden en 6 dagen. Dat wil zeggen dat NWO 
zich bij de afhandeling van haar bezwaar-/beroepszaken door de bank genomen 

26 Koenraad & Sanders 2006, p. 143.
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houdt aan de wettelijke termijn voor het beslissen op bezwaar-/beroep. Inclusief 
ZonMw wordt uitgekomen op een gemiddelde beslistermijn van 14,5 week. Dit 
laatste hangt deels samen met de hierboven vermelde wijze van omgang door 
ZonMw met artikel 6:18 Awb, derde lid, van de Awb. Zelfs het aanhouden van 
maar enkele zaken heeft, nu het bij die aanhouding om enige maanden gaat, een 
merkbare invloed op de gemiddelde beslistermijn. Ook komt het voor dat een aan-
vrager op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden in combinatie met 
de bijzondere feiten en omstandigheden van zijn zaak pas na een aantal maanden 
op een zitting kan verschijnen om zijn zaak nader toe te lichten. Dat neemt niet 
weg, dat desondanks gesteld kan worden dat de bij NWO en ZonMw ingediende 
bezwaar- en beroepschriften gemiddeld binnen de daarvoor gestelde wettelijke 
termijn van 14 weken worden afgehandeld.

– Heroverweging op grondslag van het bezwaarschrift respectievelijk onderzoek naar 
de gegrondheid van het beroepschrift (art. 7:11 respectievelijk art. 7:25 Awb)
De ingebrachte bezwaren: Doorgaans liggen de feiten die ten grondslag liggen aan 
en/of samenhangen met de ingebrachte bezwaren aan het eind van de hoorzit-
ting duidelijk op tafel. Ik heb slechts één zaak gevonden, waarin dat niet het geval 
was. Deze zaak27 is besproken in subparagraaf 9.7.4a.

Nieuw ingebrachte feiten relevant voor het inhoudelijk oordeel: In een specifiek 
geval oordeelde de Commissie B&B dat de moeilijke omstandigheden die een kan-
didate had ondervonden bij het opstellen van haar aanvraag in het kader van het 
Aspasia-programma (een vrouwenprogramma) alsnog nieuw ingebracht konden 
worden als bijkomende omstandigheid in haar bezwaarzaak, nu het aanvraagfor-
mulier hierover geen vragen had gesteld (beoordeling ex nunc). In de regel kunnen 
in bezwaar/beroep geen nieuwe feiten worden ingebacht door de belanghebbende. 
De inhoud van een subsidieaanvraag ingediend in het kader van programma 
waarbij de aanvragers met elkaar in concurrentie treden ter verkrijgen van een 
subsidie, wordt namelijk – ook in bezwaar/beroep – beoordeeld naar de deadline 
voor indiening, en eventueel, bij uitzondering naar het moment waarop de beoor-
deling van de aanvragen plaats heeft gevonden (beoordeling ex tunc)28.

Nieuwe feiten die procesmatig van belang zijn: Deze feiten nemen de Commissie 
B&B en het Algemeen Bestuur van NWO, waar deze opkomen, steeds mee bij de 
advisering respectievelijk de besluitvorming in bezwaar/beroep (beoordeling ex 
nunc).

27 Zie 9.7.4a (schending van wettelijke regels), zaak 2006/045 (Rubicon-beurs).
28 Zie 3.6.2 (De praktijk van de besluitvorming in bezwaar), 9.7.5b (Bezwaren tegen het meenemen 

van externe nieuwe feiten), en de onder 13.2a bij de behandeling van art. 3.2 Awb onder ‘nieuwe 
feiten’ gegeven nuancering.
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– De beslissing op bezwaar respectievelijk beroep (artt. 7:11 en 7:25 Awb)
De ontvankelijkheid van het bezwaar/beroep: De rechtsbevindingen laten zien dat 
het vraagstuk van de rechtsbescherming tegen de overheid als centraal onderwerp 
van algemeen bestuursrecht door het Europese recht en door samenwerkingsver-
banden op Europees en mondiaal niveau een andere dimensie heeft gekregen. 
Hierover is onder het eerste kopje (‘Bevoegdheidsverlening’) van deze subpara-
graaf al het een en ander gezegd.

Een volledige heroverweging: De leden van een beoordelingscommissie hebben 
geen zitting in deze commissie vanwege hun specifieke vakinhoudelijke kennis. 
Deze wordt ingebracht door de referenten. Dat neemt niet weg dat de leden van 
een beoordelingscommissie geacht worden voorstellen binnen hun vakgebied te 
(kunnen) begrijpen, zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over de zorgvul-
digheid waarmee het beoordelingsproces is uitgevoerd aan de hand van de door 
hen vastgestelde feiten en omstandigheden. Dat betekent dat de Commissie B&B 
het inhoudelijk oordeel van een beoordelingscommissie niet over kan doen, maar 
daartoe een zekere afstand moet bewaren bij haar oordeelsvorming (marginale 
toetsing van het inhoudelijk oordeel). Een andere beperking van de volledige her-
overweging is in de vorige alinea besproken: vanwege een gelijke behandeling 
van alle aanvragers die met elkaar in concurrentie treden, wordt de inhoud van 
subsidieaanvragen beoordeeld naar de feiten zoals die op het moment van de 
deadline voor indiening voorliggen (ex tunc beoordeling).

Terugverwijzing na vernietiging of herroeping: Artikel 7:25 Awb eist dat het 
Algemeen Bestuur bij (dat wil zeggen: tegelijkertijd met de) vernietiging van een 
bestreden besluit in beroep, voor zover nodig, een nieuw besluit neemt. Een soort-
gelijke eis geldt voor artikel 7:11 krachtens de jurisprudentie van met name de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State29. Echter, de praktijk binnen 
NWO laat een andere gang van zaken zien. In beroep is het vaste praktijk dat het 
Algemeen Bestuur de zaak in geval van vernietiging van een bestreden besluit 
terugverwijst naar het bestuursorgaan dat het vernietigde besluit heeft genomen 
teneinde een nieuw besluit te nemen. In bezwaar hangt het van de situatie af op 
welke wijze in geval van een herroeping gekomen wordt tot een nieuw besluit. 
Deze afwijking van de Awb-regelgeving respectievelijk de door de appèlrechter 
daaraan gegeven interpretatie laat zich als volgt verklaren.

Binnen NWO zijn de inhoudelijke argumenten die geleid hebben tot een eind-
oordeel betreffende een onderzoeksvoorstel afkomstig van de betrokken beoor-
delingscommissie. Omdat deze argumenten worden uitgewisseld en/of boven 
komen drijven in een discussie van die beoordelingscommissie waarin de om een 

29 Zie de in de tweede alinea van subparagraaf 3.4.2 gegeven jurisprudentie.
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subsidie concurrerende voorstellen onderling worden vergeleken, en NWO geen 
gegevens vrijgeeft over de voorstellen van de overige kandidaten, kan het verslag 
van die discussie geen volledige weergave vormen van respectievelijk voldoende 
inzicht bieden in hetgeen precies is besproken. Bovendien kan die beoordelings-
commissie al ontbonden zijn. Dat maakt dat het Algemeen Bestuur over onvol-
doende gegevens beschikt om het nieuw te nemen besluit zelf voor te kunnen 
bereiden. Zij is daarvoor afhankelijk van de beoordelingscommissie die onder 
verantwoordelijkheid opereert van het bestuursorgaan dat haar heeft ingesteld. 
Daarom verwijst het Algemeen Bestuur de zaak terug naar dat bestuursorgaan 
voor het nemen van een nieuw besluit. Daar komt bij dat in dat geval de wette-
lijke termijn voor het nemen van een nieuw besluit aangehouden kan worden. De 
wettelijke beroepstermijn is door de afhandeling van het beroepschrift immers 
inmiddels geheel of grotendeels opgebruikt. In dit opzicht volgt NWO dus de wet 
(artikel 7:25) niet op, en evenmin de jurisprudentie (artikel 7:11) voor zover de 
daadwerkelijke beoordeling decentraal is uitgevoerd.

De hier beschreven afwijkende gang van zaken binnen NWO heeft gevolgen 
voor de het verdere verloop van een zaak waarin de aanvrager zich evenmin niet 
in het nieuwe besluit kan vinden. Indien de wet op dit punt gevolgd zou zijn, zou 
deze aanvrager zijn zaak na afloop van de bezwaar/beroepsprocedure gelijk aan 
de rechter hebben kunnen voorleggen. Nu moest de betrokken aanvrager eerst 
opnieuw in bezwaar komen bij het Algemeen Bestuur tegen het nieuwe primaire 
besluit (tweede bezwaarronde), en kan feitelijk, ook na deze tweede bezwaar-
ronde, alleen door naar de rechter, wanneer het Algemeen Bestuur het nieuwe 
besluit in deze tweede ronde wel in stand laat (waarbij het bezwaar-/beroepschrift 
doorgaans ongegrond wordt verklaard). Daarmee wordt de betrokken belangheb-
bende onredelijk lang afgehouden van een beroep op de rechter, hetgeen strij-
dig is met artikel 6 EVRM. Tevens wordt deze belanghebbende daarmee tekort 
gedaan in zijn rechtsbescherming in vergelijking tot andere belanghebbenden. 
Deze rechtens ongewenste situatie heeft zich in de onderzoeksperiode drie maal 
voorgedaan. Mijn conclusie luidt dan ook dat het Algemeen Bestuur de tot nog 
toe gevolgde werkwijze als hier beschreven zal moeten opgeven. Zij zal moeten 
overstappen op de in de wet en de jurisprudentie voorgestane werkwijze door 
eerst een tussenbeslissing te nemen waarbij besloten wordt nader deskundigen-
advies in te winnen onder vermelding van de termijn waarop dit advies verwacht 
kan worden, en de mededeling dat dit advies opnieuw zal worden teruggekop-
peld naar de betrokken belanghebbende. Na die terugkoppeling zal vervolgens 
dan de beslissing op bezwaar of beroep genomen kunnen worden. Overigens 
voorziet het voorstel van de Raad van State aan de Regering tot wijziging van het 
procesrecht in de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden besluiten op 
bezwaar/beroep op te knippen.
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– De motivering van de beslissing op bezwaar/beroep (artt. 7:12 en 7:26 Awb)
Zoals hierboven al aangegeven, is de Commissie B&B van mening dat een 
bezwaar/beroepsprocedure zich niet leent voor een discussie over de inhoud van 
het voorstel. Toch wordt die discussie vaak uitgelokt door een bezwaarde. Het is 
geen eenvoudige opgave voor de Commissie om zich enerzijds bij haar advisering 
empathisch op te stellen tegenover bezwaarden (uit een oogpunt van klantvrien-
delijkheid) en anderzijds voldoende afstand te houden van het inhoudelijk oor-
deel (dat de Commissie niet over kan doen). Indien de Commissie B&B hier niet 
de juiste balans weet te vinden, kan dat averechts werken. Gaat de Commissie 
te veel mee in de belevingswereld van de belanghebbende, dan kan dit bij een 
bezwaarde – ten onrechte – de indruk wekken dat hij/zij wel een kans maakt om 
zijn zaak te winnen in een rechterlijke procedure. Neemt de Commissie te veel 
afstand van hetgeen de bezwaarde inbrengt, dan kan dat de indruk wekken bij 
de bezwaarde dat er niet naar hem/haar geluisterd wordt respectievelijk dat de 
bezwaar-/beroepsprocedure niet meer is dan een formaliteit.

– Contraire besluiten op bezwaar/beroep (artt. 7:13, lid 7, en 7:26, lid 2, Awb)
De onderzoeksbevindingen laten zien dat de besluiten uit de onderzoeksperiode 
waarin het Algemeen Bestuur het advies van de Commissie B&B niet overnam 
(en aldus een ‘contrair’ besluit neemt), allen zijn voorzien van een uitgebreide 
motivering. Gemiddeld wordt eens per jaar een contrair besluit genomen. Niets 
wijst erop dat het Algemeen Bestuur niet voorzichtig om gaat met haar bevoegd-
heid om contrair te gaan.

– De ABBB
De onderzoeksbevindingen wijzen uit dat van deze beginselen vooral het gelijk-
heidsbeginsel een rol van betekenis speelt in bezwaar en beroep. Verder zijn een 
relatief groot aantal bezwaren (126=18,5% van alle ingediende bezwaren in de 
onderzoeksperiode) ingediend waarin wordt gesteld dat het zorgvuldigheidsbe-
ginsel is geschonden met betrekking tot de uitvoering van de beoordelingspro-
cedure. Echter, blijkbaar weten de indieners van deze bezwaren hun gevoelens 
van onbehagen op dit punt weinig concreet te maken. Slechts in 9,5% van deze 
bezwaren kwam de Commissie tot een gegrond verklaring. Op één punt is de 
Commissie B&B heel duidelijk: in geval van behoorlijke discrepanties tussen 
de oordelen van zowel de referenten als de commissieleden dienen deze discre-
panties uitdrukkelijk besproken te worden binnen de beoordelingscommissie. 
Anders is sprake van een onzorgvuldig uitgevoerde procedure. Deze Commissie 
toetst verder weliswaar ambtshalve of het dossier feiten of omstandigheden bevat 
die erop wijzen dat de procedure onzorgvuldig is verlopen, maar in hoeverre de 
opzet van de procedures afdoende zorgvuldig is, blijft praktisch geheel buiten 
beschouwing in bezwaar en beroep. Slechts in één zaak werd – zonder succes 
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overigens – een beroep op artikel 4:84 van de Awb gedaan30. Toch wijzen de 
onderzoeksbevindingen uit dat het op dit punt bij veel bezwaarden wringt, niet 
alleen bij degenen van wie de bezwaren als oneigenlijke bezwaren (omdat zij de 
inrichting van de procedure zelf betroffen) niet-ontvankelijk werden verklaard. 
Aangezien de onderzoeksbevindingen ook indicaties geven in welke richting 
gezocht moet worden teneinde aan de gevoelens van onbehagen ten aanzien van 
de opzet van de procedures tegemoet te komen, zal hierop in hoofdstuk 14 nader 
worden ingegaan. Dit hoofdstuk 13 gaat daar echter niet over.

13.3 Onderzoeksbevindingen betreffende de NWO-subsidieregels

Uit de onderzoeksbevindingen komt de volgende informatie naar voren:

– De voorgeschreven beoordelingscriteria (art.2.6 Regeling Subsidieverlening NWO)
In enkele gevallen stelde de Commissie B&B vast dat oneigenlijke beoordelings-
criteria waren gebruikt. Volgens de Commissie B&B leidt dit tot een ontoerei-
kende motivering. Het enkele feit dat sprake is van een ontoereikende motive-
ring, behoeft niet per definitie tot een vernietiging of herroeping te leiden, omdat 
zo’n motivering in principe voor verbetering vatbaar is. De Commissie adviseerde 
dan ook enkel wanneer bleek dat de belanghebbende daardoor was benadeeld, tot 
vernietiging of herroeping van het bestreden besluit. Feitelijk past de Commissie 
hier, zij het impliciet, artikel 6:2231 van de Awb toe. Volgens mij is hier echter ook 
sprake van een onrechtmatig genomen besluit, omdat de primaire oordeelsvor-
ming op grond van artikel 2.4 van de Regeling subsidieverlening NWO – zijnde 
een algemeen verbindend voorschrift – slechts aan de hand van de in de brochure/
call for proposals gegeven beoordelingscriteria mag plaatsvinden. Dat heeft con-
sequenties voor de uitkomst van de bezwaar-/beroepsprocedure. Beoordelingscri-
teria stellen namelijk eisen aan de materiële inhoud van een besluit. Uit artikel 
6:22 kan mijns inziens a contrario worden afgeleid dat, in geval wordt vastgesteld 
dat een bestreden besluit niet voldoet aan dergelijke eisen, het besluit steeds voor 
vernietiging of herroeping in aanmerking komt. Of een belanghebbende door 
schending van de regelgeving al of niet benadeeld is, doet er dan niet meer toe. 
De Commissie ‘labelt’ het gebruik van oneigenlijke beoordelingscriteria mijns 

30 Zie 9.7.4a (Schending van wettelijke regels) met 2006/046 (stapelen van subsidies).
31 Artikel 6:11 Awb luidt: “Een besluit waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is ingesteld, kan, ondanks 

schending van een vormvoorschrift, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist, in stand 
worden gelaten indien blijkt dat belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld.”
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inziens dan ook niet correct met als mogelijk gevolg een onjuiste toepassing van 
artikel 6:22 van de Awb.

Ook werden de beoordelingscriteria in een enkel geval onjuist toegepast door 
bij een ex aequo uitkomst met betrekking tot de voorstellen rond de ‘honorerings-
streep’ verder te prioriteren op grond van een selectie uit de voorgeschreven cri-
teria. De Commissie vond dat de beoordelingscommissie daarmee ten onrechte 
een inhoudelijk deskundigen oordeel had gegeven, dat wil zeggen een inhoudelijk 
oordeel dat aan de referenten is voorbehouden. In deze gevallen kwam de Com-
missie wel steeds tot een gegrond verklaring respectievelijk een vernietiging/her-
roeping van het bestreden besluit.

– De verplichting tot inschakeling van referenten en de verplichting tot wederhoor (art. 
2.6 Regeling Subsidieverlening NWO)
Het Programma Publicatiebijdragen (dat eind 2007 is gestopt) kende – m.i. ten 
onrechte – geen wederhoorprocedure, ondanks dat bij de beoordelingsprocedure 
externe, onafhankelijke deskundigen werden ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor 
sommige Investeringsprogramma’s die decentraal, door de gebiedsbesturen 
worden uitgevoerd. De Commissie raadde in een van haar adviezen betreffende 
deze programma’s aan die mogelijkheid alsnog in te bouwen in de procedure. 
Beide programma’s kunnen beschouwd worden als ‘programma’s van geringe 
omvang’. Artikel 2:10 van de Regeling subsidieverlening biedt voor dit type 
programma’s de mogelijkheid om ten aanzien van advisering, beoordeling en 
besluitvorming een van artikel 2.6 – welke artikel inschakeling van referenten 
en de verplichting tot wederhoor voorschrijft – afwijkende procedure te volgen. 
Of inschakeling van referenten mogelijk is zonder de verplichting tot wederhoor 
wordt daarbij in het midden gelaten. Dat is jammer, omdat de regelgeving over 
de hoorplicht in het kader van de primaire besluitvorming zoals neergeleg in de 
Awb evenmin geheel helder is32, in elk geval voor wat betreft subsidiebesluiten. 
Mijns inziens zal elk betrokken bestuursorgaan hier zijn eigen afweging moeten 
maken waarbij aspecten als snelheid van besluitvorming, te spenderen overhead-
kosten en bezwaarrisico’s gewicht in de schaal (kunnen) leggen.

De verplichting tot inschakeling van referenten houdt m.i. in dat NWO over 
de wijze waarop die inschakeling plaatsvindt, ook verantwoording aflegt. Tot nog 
toe gebeurt dat niet. Dit punt wordt verder aan de orde gesteld onder 14.2.1a.

32 Zie de artt. 4.7 t/m 4:12 Awb, zoals besproken in 3.5.1 (De hoorplicht en haar functies), derde 
alinea.
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– De voorgeschreven scheiding tussen inhoudelijk oordeel en het te nemen besluit (art. 
2.7 Regeling Subsidieverlening NWO)
De formulering van artikel 2.7 (een bestuursorgaan neemt een subsidiebesluit 
aan de hand van het advies van een beoordelingsadviescommissie) veronderstelt 
dat de NWO-bestuursorganen nog over de nodige ruimte beschikken om op 
inhoudelijke gronden van dat advies te kunnen afwijken. In de praktijk wordt van 
deze ruimte geen gebruik gemaakt. Het lijkt erop dat in dit artikel wordt gelezen 
als dat sprake is van een voorgeschreven scheiding tussen het inhoudelijk oordeel 
en het te nemen besluit. Of dat ook de bedoeling is geweest bij de opstelling van 
dit artikel, blijft onduidelijk nu de Regeling subsidieverlening niet van een toe-
lichting is voorzien, en in het desbetreffende dossier geen aanwijzingen te vinden 
zijn die wijzen in de richting van een bepaalde interpretatie van dit artikel.

De hierboven vermelde mogelijkheid die artikel 2.10 biedt om af te wijken 
van artikel 2.6, geldt ook mutatis mutandis ten aanzien van artikel 2.7. Deson-
danks ben ik er geen voorstander van dat een gremium dat, zonder inschake-
ling van referenten (en daarmee waarschijnlijk zonder wederhoor), een aantal 
met elkaar in concurrentie tredende subsidievoorstellen inhoudelijk beoordeelt, 
tevens de subsidiebesluiten neemt. Dat maakt die subsidiebesluiten bijzonder 
bezwaargevoelig, omdat de ‘macht’ tot middelenverdeling dan in ‘één hand’ is 
geconcentreerd. In dat geval raad ik aan vast te houden aan een scheiding tussen 
inhoudelijk oordeel en het nemen van het besluit.

– De buitenbehandelingstelling (art. 2.8 Regeling Subsidieverlening NWO)
Binnen NWO wordt in het kader van de al dan niet buitenbehandelingstelling 
van een aanvraag nog vaak de eerder ingeburgerde term ‘niet-ontvankelijk ver-
klaring’ gebruikt. Het kan hier slechts om een buitenbehandelingstelling op 
grond van formele redenen gaan. In een enkel geval werd bezwaar gemaakt tegen 
buitenbehandelingstelling vanwege het inhoudelijk niet passen van de aanvraag 
binnen het programma waarbinnen die aanvraag was ingediend (zie aanhef 
en sub b van art. 2.8). De Commissie B&B overwoog dat daarmee de aanvraag 
ook inhoudelijk was beoordeeld – welk oordeel volgens de Commissie B&B aan 
de beoordelingscommissie is voorbehouden -, zodat een afwijzend besluit had 
moeten worden genomen in plaats van een besluit tot buitenbehandelingstelling. 
De Commissie B&B vond dat in deze gevallen de aanvraag alsnog in behandeling 
moest worden genomen, zodat de beoordelingscommissie de passendheid van de 
aanvraag binnen het programma zou kunnen beoordelen en het besluitvormend 
orgaan aan de hand van het advies van de beoordelingscommissie ter zake een 
beslissing in eerste instantie zou kunnen nemen. Gezien mijn conclusies naar 
aanleiding van de bespreking van de artikelen 7:11 en 7:25 Awb in dit hoofdstuk 
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1333 ben ik van mening dat het besluit van het Algemeen Bestuur naar aanleiding 
van de ingediende bezwaren had moeten worden aangehouden totdat inhoude-
lijke terugkoppeling naar de beoordelingscommissie had plaatsgevonden. Ver-
volgens had het besluit over de al dan niet passendheid van het voorstel binnen 
het programma tegelijkertijd met de vernietiging/herroeping van het bestreden 
besluit in tweede instantie genomen moeten worden. Problematisch is daarbij 
wel dat, indien het oordeel luidt dat het voorstel alsnog in behandeling moet 
worden genomen, de ronde waarbinnen het voorstel is ingediend, waarschijnlijk 
is afgerond of de besluitvorming daarbinnen te ver is gevorderd om het voorstel 
nog te kunnen meenemen binnen die ronde. Per geval zal voor dit probleem een 
oplossing gevonden moeten worden. Voorts concludeer ik dat schrappen van 
het onderdeel sub b van artikel 2.834 aanbeveling verdient, teneinde verwarring 
bij niet juridisch geschoolde NWO-medewerkers te voorkomen. Indien het voor 
de beoordelingscommissie niet zonder meer duidelijk is of het voorstel wel past 
binnen het programma, zullen referenten ingeschakeld moeten worden.

– De toepassing van een verkorte beoordelingsprocedure (art. 2.10 Regeling Subsidie-
verlening NWO)
Dit artikel is bij de bespreking van de artikelen 2.6 en 2.7 al aan de orde geweest. 
Artikel 2.10 biedt de NWO-bestuursorganen feitelijk de mogelijkheid om een 
subsidieprocedure, mits van geringe omvang, naar eigen goeddunken in te rich-
ten. Uit deze studie moge blijken dat in het veld behoefte bestaat aan een set – bij 
voorkeur beproefde en bij het wettelijk kader van de Awb aansluitende – subsidie-
regels waarlangs subsidieprogramma’s vorm wordt gegeven. Daarom is het aan 
te bevelen in artikel 2.10 een aantal criteria te noemen die aangeven wanneer dit 
artikel toepasselijk is, en aan welke eisen minimaal voldaan moet worden.

– Overige in de programmabrochure gegeven spelregels en randvoorwaarden
Algemeen: Deze worden steeds door de Commissie B&B gecheckt op nakoming. 
Zo moest een ingediend voorstel in geval van een misleidende mededeling in 
de brochure die de doorslag had gegeven voor de uitkomst, alsnog gehonoreerd 
worden.

De beoordelingsschaal: Deze wordt vastgesteld per ronde en herhaaldelijk wordt 
gebruik gemaakt van een dusdanig beperkte schaal dat de referenten hiermee 
nog wel uitkomen. Wanneer de beoordelings- commissie dan echter – zoals 

33 Zie 13.2b, onder het kopje ‘De beslissing op bezwaar resp. beroep (artt. 7:11 en 7:25 Awb’ juncto 
3.4.2, tweede alinea.

34 Artikel 2.8, aanhef en onder b luidt: “Een aanvraag wordt slechts buiten behandeling gesteld, indien: b. 
(deze) niet past binnen het programma waarbinnen de aanvraag meedingt naar subsidie”.
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doorgaans het geval is – een nadere nuancering moet geven op de referenten-
score, zitten deze scores zo dicht op elkaar dat daardoor het nadere oordeel van de 
beoordelingscommissie deels in de lucht komt te hangen. Dit kan met name het 
prioriteren van de voorstellen rond de ‘prioriteringsstreep’ bemoeilijken.

Beroep op hardheidsclausule: De Commissie B&B stelt zich op het standpunt 
dat wanneer een aanvrager marginaal niet onder een hardheidsclausule valt door 
persoonlijke omstandigheden, een beroep op die hardheidsclausule ontoelaat-
baar is.

13.4 De overige standpunten van de Commissie B&B

Uit de onderzoeksbevindingen komen nog de volgende standpunten van de Com-
missie B&B naar voren:
– Onderbouwing referentenrapport: De Commissie vindt dat een referentenrap-
port geen onderbouwing behoeft, m.a.w. geen enkele steekhoudende verklaring 
behoeft te bevatten. Zoals betoogt35, ben ik het daar niet mee eens.
– Eén referentenrapport beschikbaar: De Commissie stelt dat in geval slechts één 
referentenrapport beschikbaar is, de reden daarvan in het afwijzingsbesluit moet 
staan. Hier ben ik het mee eens.
– Berekening scores: Tweemaal afrekenen via de beoordelingsscores op hetzelfde 
tekort accepteert de Commissie – mijns inziens terecht – niet.

13.5 Conclusies ten aanzien van het toepasselijke juridische kader

13.5.1 Inleiding

In subparagraaf 2.7.2 is beschreven hoe NWO invulling geeft aan haar subsi-
dieprocedures met inachtneming van het daarop van toepassing zijnde wettelijk 
kader dat de Awb geeft. Hierboven zijn – zie paragraaf 13.2 – de onderzoeksbe-
vindingen met betrekking tot dat formeelwettelijke kader gegeven met een aantal 
specifieke standpunten en conclusies over toepassing, toepasselijkheid en inter-
pretatie van dit wettelijke kader. De algemene conclusies op hoofdlijnen die uit 
een en ander getrokken kunnen worden, staan in 13.5.2.

Dienovereenkomstig is in subparagraaf 2.7.3 beschreven welke eigen subsidie-
regels NWO kent en welke betekenins daaraan toekomt in de dagelijkse subsidie-
praktijk van NWO. In paragraaf 13.3 zijn de onderzoeksbevindingen betreffende 

35 Zie de Conclusies onder 9.7.2.
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deze subsidieregels vermeld, met opnieuw een aantal specifieke standpunten 
en conclusies over toepassing, toepasselijkheid en interpretatie van deze eigen 
NWO-regelgeving, mede in het licht van de Awb-regelgeving. De samenvattende 
conclusies ter zake op hoofdlijnen staan in 13.5.3.

Paragraaf 13.5 sluit af met een algemene conclusie over het juridisch kader 
waarbinnen NWO werkt.

13.5.2 Conclusies ten aanzien van het formeelwettelijke kader

Als in het oog springende wettelijke verplichtingen kunnen genoemd worden: de 
hoorplicht, de motiveringsplicht, de beslistermijnen, en de zorgvuldigheidsnorm 
voor zover gecodificeerd.

Uit de onderzoeksbevindingen als hierboven gegeven in de subhoofdstukken 
2.2 t/m 2.4 heb ik de conclusie getrokken dat NWO aan haar hoorplicht en de 
wettelijke termijnen voldoet. Los daarvan kan, buiten de onderzoeksbevindingen 
om, geconcludeerd worden dat de in artikel 4:12 van de Awb gegeven uitzon-
dering op de hoorplicht feitelijk een lege dop is, zolang van deze uitzondering 
slechts gebruik gemaakt mag worden onder de voorwaarde dat de nadelige gevol-
gen volledig ongedaan gemaakt moeten kunnen worden. Doorgaans valt namelijk 
pas achteraf – wanneer het besluit ‘in kracht van gewijsde’ is gegaan, dus waar 
bezwaren zijn ingediend, na afloop van een bezwaar-/beroepsprocedure – vast te 
stellen of dat het geval zal zijn (denk aan een persoon die mogelijk na afloop van 
een bezwaar/beroepsprocedure niet meer beschikbaar is om de te subsidiëren 
onderzoeksplek te vullen). Hierop wordt teruggekomen in subparagraaf 14.3.2.

Bij de motiveringsplicht heb ik enige kanttekeningen geplaatst. Met name zou 
NWO in haar (subsidie)afwijzingsbesluiten standaard informatie kunnen ver-
strekken over de bruikbaarheid van de referentenrapporten, en in geval van een 
opnieuw ingediende aanvraag standaard in de gaten moeten houden of de nieuwe 
beoordeling ten opzichte van de eerdere beoordeling om extra uitleg vraagt. Een 
weerwoord zal mijns inziens slechts in een enkel bijzonder geval om een nadere 
toelichting vragen in het afwijzingsbesluit. Er moet wel op gelet worden waar zo’n 
toelichting in de rede ligt. Ook ben ik van mening dat het gebruik om binnen een 
ronde standaard telefonisch de motivering van de afwijzingsbesluiten te geven 
respectievelijk te bespreken, en deze slechts schriftelijk toe te zenden wanneer 
daar expliciet om gevraagd wordt, – hoe effectief dit ook moge werken – op grond 
van de Awb niet correct is.

De zorgvuldigheidsnormen welke in hoofdstuk 3 zijn neergelegd, lijken op 
grond van de onderzoeksbevindingen, hoe abstract ook geformuleerd, meer hou-
vast te bieden aan NWO dan aan de burgers die op deze normen een beroep doen. 
Hetzelfde geldt voor de ABBB. Het zal de rechtsbescherming van burgers ten 
goede komen, indien aan het evenredigheidsbeginsel als neergelegd in artikel 
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3:4, tweede lid, van de Awb ruimer getoetst wordt. Daar pleit ik dan ook voor. Een 
zorgvuldige voorbereiding van besluiten betekent dat deze zonder (de schijn van) 
belangenverstrengeling worden genomen. De NWO-bestuursorganen kunnen 
met name de schijn van belangenverstrengeling – en die schijn is al voldoende 
voor het predicaat van onzorgvuldige besluitvorming – niet steeds voorkomen, 
omdat zij afhankelijk zijn van andere individuen (referenten en leden van beoor-
delingscommissies) bij de voorbereiding van hun besluiten. Dat maakt dat het 
bestuursorgaan onder wiens verantwoordelijkheid een beoordelingscommissie 
opereert bij bezwaren hierover geneigd is zich hiertegen te verdedigen. Tot nog 
toe is het Algemeen Bestuur daarin nooit meegegaan, maar afgegaan op het 
onafhankelijk oordeel van de Commissie B&B. Om de reden zou ik graag in de 
artikelen 7:13 en 7:26 van de Awb een artikellid toegevoegd willen zien dat afwij-
king van een commissie als in deze artikelen bedoeld niet mogelijk is in geval van 
adviezen over (de schijn van) belangenverstrengeling. Ik meen dat de wetgever 
bestuursorganen zo tegen zichzelf in bescherming neemt.

Artikel 4.5 van de Awb verplicht bestuursorganen er onder alle omstandigheden 
toe om een aanvrager gedurende een zekere termijn in de gelegenheid te stellen 
zijn (onvolledige) aanvraag aan te vullen in geval de in de aanvraag verstrekte 
gegevens niet toereiken voor de beoordeling of de voorbereiding van de te nemen 
beschikking. In de literatuur kwam ik de vraag tegen hoe lang dit artikellid nog 
stand zou kunnen houden gezien de subsidiepraktijken in Europees verband. 
Waar het subsidievoorstellen betreft, kan die aanvulling slechts betrekking 
hebben op ontbrekende formele gegevens, en niet op de inhoud van het voorstel. 
Alhoewel ik bedoelde verplichting als een positief punt zie in de verhouding van 
de burger tot bestuursorganen, komt uit de onderzoeksbevindingen toch ook naar 
voren, dat enige nuancering waar het de toepasselijkheid van deze verplichting 
betreft, gewenst is. Ik stel voor deze ‘absolute verplichting’ om te zetten in een 
‘verplichting tenzij’. Ik denk hierbij aan “tenzij het bestuursorgaan expliciet in 
zijn aankondiging die heeft geleid tot de aanvraag heeft vermeld welke gegevens 
verplicht aangeleverd moeten worden op straffe van buiten behandeling plaat-
sing én in het aanvraagformulier plaats ingeruimd heeft voor inbreng van die 
gegevens opnieuw onder vermelding dat de aanvraag zonder invulling van die 
gegevens niet in behandeling zal worden genomen.

Uit de onderzoeksbevindingen komt naar voren dat NWO geen gevolg geeft 
aan de haar bij artikel 7:25 van de Awb opgelegde verplichting om in beroep tege-
lijkertijd bij vernietiging van een primair besluit een nieuw besluit te nemen. 
Evenmin geeft NWO – en hetzelfde geldt voor ZonMw – gevolg aan de opvatting 
van de ABRvS dat in bezwaar bij een herroeping van een besluit tegelijkertijd 
een nieuw besluit moet worden genomen. Aangezien NWO en ZonMw daar-
mee het in de wet neergelegde systeem van rechtsbescherming doorbreken, ben 
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ik van mening dat NWO en ZonMw hun handelen op dit punt in de toekomst 
moeten aanpassen. Aangezien NWO bij de huidige opsplitsing van het besluit op 
bezwaar/beroep – gemiddeld – nog net binnen de wettelijke beslistermijnen van 
artikel 7:24 blijft, is de kans mijns inziens niet gering dat deze beslistermijnen 
niet meer haalbaar zijn, wanneer de terugkoppeling naar het/de desbetreffende 
NWO-gebied(en) zal moeten plaatsvinden voorafgaand aan het door het Alge-
meen Bestuur in bezwaar/beroep te nemen besluit.

De universiteiten vallen naar mijn mening onder het begrip ‘belanghebbende’ 
als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Daarom hebben de Colleges van 
Bestuur van deze universiteiten recht op het bezwaar-/beroepsdossier, op een uit-
nodiging voor de hoorzitting, en op de tekst van het besluit op bezwaar/beroep.

Ten slotte zal NWO besluiten over de toewijzing van middelen die niet gericht 
zijn tot een aanvrager naar aanleiding van zijn aanvraag, krachtens artikel 3.42 
van de Awb, moeten publiceren in een van overheidswege uitgegeven, daarvoor 
geschikt blad, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse staatscourant.

Afgezien van het gestelde met betrekking tot het nemen van nieuwe beslui-
ten op grond van de artikelen 7:11 respectievelijk 7:25 Awb, ben ik van mening 
dat NWO binnen het gegeven wettelijk kader opereert. Waar dat wettelijk kader 
ruimte laat voor interpretatie – zoals ten aanzien van het meenemen van nieuwe 
feiten, is, in samenspel met de Commissie B&B, tot aanvaardbare toepassingen 
gekomen. Een en ander brengt mij tot de conclusie dat dit kader op grote lijnen 
toereikt voor de subsidieprocedures van NWO, al zouden de voorgestelde aan-
passingen op enige onderdelen mijns inzien tot een verfijning bij de uitvoering 
kunnen leiden.

13.5.3 Conclusies ten aanzien van de NWO-subsidieregels

Het verstrekken van subsidies is vooral een beleidskwestie. De wetgever heeft 
zich hiervan rekenschap gegeven bij de oprichting van NWO als zelfstandig 
bestuursorgaan, en zich laten leiden door de gedachte dat dit beleid, los van de 
politiek, vanuit de wetenschap zelf moest worden ingericht. Het NWO beleid is 
voor een groot deel terug te vinden in haar Regeling subsidieverlening NWO en 
haar brochures/calls for proposals.

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat de inrichting van de NWO-proce-
dures zoals deze is neergelegd in met name de artikelen 2.4, 2.6 en 2.7 van de 
Regeling Subsidieverlening NWO feitelijk onvoldoende is gespecificeerd. Uit de 
onderzoeksbevindingen blijkt tevens dat ook de Commissie B&B hiermee wor-
stelt. Ik ben van mening dat het vrijwel onmogelijk is om vanuit de concrete zaken 
die zich voordoen in bezwaar en beroep die regeling verder gestalte te geven. 
Waar dit toe kan leiden, is in hoofdstuk 9 op verschillende plaatsen aan de orde 
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gesteld36. Hierbij gaat het met name om de verhouding tussen de inbreng van de 
referenten versus de inbreng van de commissie met betrekking tot het inhoude-
lijk eindoordeel, en de speelruimte van het bestuursorgaan ten aanzien van het 
inhoudelijk commissieoordeel. De formulering van de subsidieprocedures in de 
Regeling Subsidieverlening NWO dient helder, circumscript en ondubbelzinnig 
te zijn. Zo zou – zonder volledig te zijn – expliciet in deze regeling moeten worden 
opgenomen dat de door een beoordelingscommissie voorgestelde prioriterings-
volgorde alleen op beleidsmatige gronden door een bestuursorgaan mag worden 
omgekeerd, voor zover deze gronden staan gespecificeerd in de desbetreffende 
programmabrochure. Ook zou hierin vermeld moeten worden waaraan een refe-
rentenrapport minimaal moet voldoen. De voorwaarden waaronder beoordeling 
kan plaatsvinden met inschakeling van slechts één beoordelingsgremium zouden 
eveneens in deze regeling moeten worden opgenomen. Daarnaast is het vreemd 
dat bepaalde programma’s, zoals persoonsgerichte steunvormen waaronder de 
Vernieuwingsimpuls, buiten deze Regeling worden gehouden.

De hier genoemde zaken gaan feitelijk niet meer over de Regeling zoals deze 
voorligt, maar over hoe deze Regeling eruit zou moeten zien. De onderzoeksbe-
vindingen hebben veel stof hiervoor aangeleverd, maar behandeling valt feitelijk 
buiten de vraagstelling van dit onderzoek. Daarom zal hierop in de nabeschou-
wing van hoofdstuk 14 worden teruggekomen.

13.5.4 Slotconclusie met betrekking tot het juridische kader

Mijn slotconclusie luidt dat de NWO-regelgeving met betrekking tot de inrich-
ting van haar subsidiebeoordelingsprocedures, in tegenstelling tot het formeel-
wettelijk juridisch kader, subsidiëring van het kwalitatief beste onderzoek niet 
afdoende faciliteert. Hoe die facilitering beter zou kunnen, wordt aan de hand 
van de onderzoeksbevindingen nader beschouwd in hoofdstuk 14.

36 Zie met name de conclusies onder 9.7.2 (Referentenoordeel ontoereikend), 9.7.3 (Samenstelling 
beoordelingscommissie ontoereikend), 9.7.7 (Onjuist gebruik referentenrapporten).


