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14 Slotbeschouwing

14.1 Inleiding

De onderzoeksbevindingen welke in de voorgaande hoofdstukken de revue zijn 
gepasseerd en mijn daarop betrekking hebbende beschouwingen, met name die 
uit Hoofdstuk 9, leiden tot de conclusie dat de NWO-beoordelingsprocedures 
voor verbetering vatbaar zijn. Deze slotbeschouwing is gewijd aan die facetten 
van de beoordelingsprocedures, die bij aanpassing naar verhouding het meeste 
effect zullen sorteren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een vijftal (hoofd)
facetten die mijns inziens tevens de hoogste prioriteit verdienen (zie 14.2), en een 
aantal andere facetten dat wat minder urgent lijkt, al gaat het ook hier om niet te 
verwaarlozen aandachtspunten (zie 14.3). De vijf hoofdfacetten zijn 1. de referen-
tenkeuze (inclusief het aantal in te schakelen referenten); 2. de motivering van 
het referentenoordeel (inclusief bespreking referentenformat); 3. overruling door 
de beoordelingscommissie van het expertiseoordeel (inclusief de rol van de pread-
viseur); 4. de interviewstructuur, en 5. de in het afwijzingsbesluit te verstrekken 
informatie. De overige aandachtspunten zijn: de Code Belangenverstrengeling, 
de hoorplicht, de gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies, 
de in het afwijzingsbesluit ten aanzien van het weerwoord te geven motivering, 
de afhandeling van kennelijk ongegronde zaken, en de wijze van totstandkoming 
van het eindoordeel van de beoordelingscommissie. Deel III wordt afgesloten met 
een slotwoord (zie 12.4).

14.2 De belangrijkste onderzoeksresultaten met conclusies

14.2.1 De referentenkeuze

14.2.1a Algemeen
Onder 9.7.2 heb ik gesteld dat, indien NWO de verantwoordelijkheid voor de 
referentenkeuze claimt, zij zich daarvoor ook zal moeten verantwoorden. Het 
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volgende citaat uit De Haan, Drupsteen & Fernhout1 maakt duidelijk wat in dit 
opzicht verwacht mag worden. ‘Interne ambtelijke hiërarchie biedt een waarborg 
tegen ondoordachte en ongecoördineerde beslissingen.Het ambtelijk toezicht kan van 
geval tot geval uitgeoefend worden. Wanneer zich echter regelmatig een groot aantal 
soortgelijke gevallen voordoet, zal het toezicht plaats moeten maken voor algemene 
instructies aan de hand waarvan deze gevallen opgelost moeten worden.’ Hierbij 
wordt aangetekend dat, of het nu om interne instructies gaat of om naar buiten 
werkende beleidsregels, in beide gevallen deze instructies beschouwd worden als 
een bestuurswaarborg, omdat zij grotere garanties bieden voor een consequent 
en voorspelbaar beleid.

Wanneer ik dit vertaal naar de NWO-organisatie, dan zie ik een vrije platte 
organisatie waarbinnen geen algemene instructies voorhanden zijn betreffende 
de referentenkeuze. NWO zal mijns inziens in elk geval en zo spoedig moge-
lijk met dergelijke instructies moeten komen en deze bekend moeten maken 
teneinde de wetenschappelijke wereld ten aanzien van de referentenkeuze de 
minimale bestuurswaarborg te bieden waar zij recht op heeft. Ook zou NWO 
kunnen bewerkstelligen dat de frequentie waarin (Nederlandse) universitaire 
medewerkers optreden als referent, wordt meegewogen bij de evaluatie van de 
universiteiten vanuit OCW. Voor zover ik kon nagaan, gebeurt dat nog niet.

14.2.1b Het aantal per voorstel in te schakelen referenten
De voorafkans op honorering bedraagt binnen de onderzochte procedure in eerste 
instantie 25.7%. Wanneer gekeken wordt naar het aantal referenten, dan blijkt die 
kans het grootst bij een beoordeling door drie referenten (n=73), te weten 31.5 %, 
terwijl de percentages voor 2 (n=114) en 4 referenten (n=14) respectievelijk 23.7 en 
21.4 bedragen. Wanneer we het aantal negatieve commentaarpunten in beschou-
wing nemen, dan blijkt dat, naarmate het aantal negatieve commentaarpunten 
toeneemt, de kans op honorering afneemt; die samenhang is sterker naarmate 
het aantal referenten toeneemt. In tweede instantie daarentegen is in geval van 
twee referentenrapporten (n=72) de kans op honorering bijna twee maal zo groot 
in vergelijking tot die kans in geval van drie referentenrapporten (n=67). Met vier 
referentenrapporten is een aanvrager dus doorgaans slechter af. Daarom beveel ik 
een overstap op het volgende systeem van referentenwerving aan.

Er worden standaard twee referenten ingeschakeld. Alleen wanneer een 
bepaalde in de brochure aan te geven mate van discrepantie tussen de cijfermatige 
eindoordelen van de twee binnengekomen rapporten wordt overschreden, wordt 
– eveneens standaard – een derde referent ingeschakeld. Elke afwijking van deze 
voorgestelde standaard werkwijze zou in de brochure vermeld moeten worden 

1 P. de Haan, Drupsteen & Fernhout, 2001, Deel I, p. 69 en 70.
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en zo veel mogelijk beperkt moeten blijven tot subsidietoekenningen boven een 
bepaald bedrag – bijvoorbeeld 1 miljoen euro – en multidisciplinaire program-
ma’s. Inschakeling van meer referenten dan het standaard respectievelijk het in 
de brochure vermelde aantal dient verboden te worden.

14.2.2 De motivering van het referentenoordeel

Een belangrijke onderzoeksbevinding is dat een referentenoordeel op grond van 
de heersende leer een steekhoudende onderbouwing behoeft ten einde gebruikt 
te mogen worden in het kader van de NWO-beoordelingsprocedures. Ik acht het 
van groot belang de instructies die de referenten meekrijgen en het referenten-
format daarop af te stemmen.

Om het referentenoordeel te optimaliseren, wijs ik op de volgende aandachtspun-
ten en/of onderzoeksconclusies die kunnen bijdragen aan een optimale inrich-
ting van het referentenformat.

1. Opname van een referenteneindoordeel is een noodzaak:
Het gebied MaGW staat bekend als een ‘bezwaargevoelig gebied’2, vooral waar het 
de Open Competitie betreft. In een poging het aantal beroepszaken te reduceren, 
heeft het Gebiedsbestuur MaGW begin 2006 besloten om van de referenten geen 
eindscore meer te vragen. Afgezien van het oordeel ‘subsidiabel/niet-subsidiabel’ 
hoeven de referenten in het geformatteerde beoordelingsformulier enkel bij elk 
beoordelingscriterium hun inhoudelijk oordeel te vermelden, te onderscheiden 
naar majeur en mineur positief, en majeur en mineur negatief commentaar. 
Binnen MaGW is men zeer te spreken over deze aanpak, omdat deze het werk 
van de beoordelingscommissie gemakkelijker maakt en het aantal beroepschrif-
ten is afgenomen. Blijkbaar heeft de beoordelingscommissie zo meer aandacht 
voor het positieve referentencommentaar, zodat bovendien de kans toeneemt dat 
ook daadwerkelijk de kwalitatief beste aanvragen worden gehonoreerd. Toch zit 
hier een addertje onder het gras. De onderzoeksresultaten wijzen namelijk uit 
dat aan het cijfermatige eindoordeel van de referent een zelfstandige betekenis 
toekomt, los van het inhoudelijke oordeel. Dat heeft mijns inziens tot gevolg dat 
het afschaffen van het cijfermatige eindoordeel van de referenten betekent dat het 
referentenoordeel zo (nog) minder van invloed is op de uitkomst van de proce-
dure, en anders die uitkomst toch in elk geval minder objectiveerbaar maakt. Het 
cijfermatig eindoordeel van de referenten kan vooral richting geven aan het com-
missieoordeel, waar sprake is van een mager referentenrapport. Ik ben daarom 

2 Aantal beroepsschriften/aantal genomen besluiten x 100 = 2.5%.
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geen voorstander van het afschaffen van het cijfermatig eindoordeel van de refe-
renten. Mijns inziens komt dat de transparantie van de procedure niet ten goede. 
Hieraan toegevoegd kan worden dat het referenteneindoordeel onontbeerlijk is 
in het door mij voorgestelde systeem waarbij standaard twee à drie referenten 
worden ingeschakeld.

2. Verplicht gebruik van dezelfde (score)schaal door alle beoordelaars:
Ik heb – vooral binnen medische programma’s – procedures gezien waar de 
noodzakelijke transparantie ontbrak doordat de referentenscores niet aansloten 
bij de commissiescores, en de onderlinge afwijkingen onvoldoende gemotiveerd 
werden.

3. De scorerange waarop de referenten gevraagd wordt te oordelen dient afdoende ruim 
te zijn (minimaal 1 t/m 7) met enkel benoeming van de extremen van die range.
Na selectie op subsidiabiliteit, wordt het selecteren op de verschillende beoorde-
lingscriteria blijkbaar zo complex dat de beoordelaars overgaan tot lexicografisch 
denken3, dat wil zeggen overgegaan tot selectie op die aspecten die het selec-
tieproces beheersbaar houden. Dat blijken vooral de negatieve kritiekpunten te 
zijn. Dat het beoordelingsproces zo verloopt, zou wel eens te maken kunnen 
hebben met het feit dat de beoordelingscriteria te weinig verfijnd zijn. Het in deel 
I uitgevoerde onderzoek laat namelijk zien dat de beoordelingscommissie om tot 
een selectie te kunnen komen, moest onderscheiden tussen de scores 1.25, 1.50 
en 1.75, waar de referenten telkens de score 1.0 gaven. Omdat aan de eindscores 
van de referenten een zelfstandige betekenis toekomt, vond de selectie zo plaats 
op minder betrouwbare informatie. Dat had voorkomen kunnen worden door de 
referenten te vragen om met een scorerange van 7 te werken om de gradaties van 
subsidiabiliteit meer genuanceerd aan te kunnen geven. Hierbij verdient het – om 
interpretatieverschillen door toedoen van de tussenliggende ‘gelabelde’ catego-
rieën op te vangen – aanbeveling om enkel de extremen van de scorerange te 
benoemen4.

4. De beoordelingswijze dient gevarieerd te worden naar beoordelingscriterium:
Tijdens het onderzoek viel mij op dat elk gebruikt referentenformat voor de daarin 
opgenomen criteria steeds eenzelfde beoordelingswijze aanhield. Echter, waar 
een beoordelingscriterium de referent weinig spreidingsruimte biedt bij zijn/
haar oordeel (zoals bij het criterium ‘kwaliteit van de onderzoeksgroep’), komt 
het mij weinig zinvol om een inhoudelijk oordeel te vragen. Het gegeven oordeel 

3 J.W. Payne & J.R. Bettman 2004, p. 110-132; J. Baron, 2003, p. 350-351; Wagenaar 1977, p. 34-49.
4 J. Eekhof, Onze Taal 1992-10, p. 207-209.
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biedt dan te weinig variatie om daarom te kunnen selecteren. Hier lijkt gebruik 
van de onder 3 bedoelde scorerange zinvoller.

5. De mate waarin elk selectiecriterium in het licht van het overall NWO-beleid mee-
weegt, moet duidelijker worden aangegeven:
Onderstaand voorbeeld moge de betekenis van dit punt illustreren. Stel dat een 
voorstel maatschappelijk bijzonder relevant wordt geoordeeld. Alhoewel het voor-
stel qua wetenschappelijke kwaliteit niet excelleert, hebben de referenten daarop 
geen negatieve kritiek. Het gevolg is dat dit voorstel boven de honoreringsstreep 
terecht komt. Een voorstel van excellente wetenschappelijke kwaliteit komt in 
dezelfde ronde onder de honoreringsstreep terecht vanwege het kritiekpunt dat 
de maatschappelijke relevantie – het betreft fundamenteel onderzoek – twijfels 
oproept. In het desbetreffende afwijzingsbesluit komt dan te staan (echt gebeurd) 
dat het voorstel gezien de twijfels betreffende de maatschappelijke relevantie iets 
lager geprioriteerd werd en daardoor – ondanks de excellente kwaliteit van het 
voorstel – onder de streep eindigde. Het mag mijns inziens geen verwondering 
wekken dat de aldus afgewezen aanvrager vervolgens in beroep komt, aanvoe-
rende dat sprake is van een onzorgvuldig uitgevoerde procedure, omdat bij NWO 
de wetenschappelijke kwaliteit voorop staat respectievelijk dient te staan.

6. De expertise die een referent, ingeschakeld ter beoordeling van een empirisch voor-
stel, in huis dient te hebben:
In geval het een empirisch voorstel betreft, dient duidelijk te zijn of de ingescha-
kelde referent voldoende methodologisch/statistisch onderlegd is. De kritiek op 
de voorgestelde onderzoeksmethodiek vormt herhaaldelijk aanleiding om in 
bezwaar/beroep te gaan. In zijn algemeenheid zullen inhoudelijke deskundigen 
voldoende statistisch onderlegd zijn in die zin, dat zij in staat zijn een bepaald in 
het onderzoeksgebied bekend statistisch model toe te passen. Gezien de huidige 
omvang en specialisatie van het inhoudelijk vakgebied mag van een inhoudelijk 
expert echter niet (meer) verwacht worden dat deze expert een verantwoorde keuze 
kan maken uit de beschikbare statistische modellen. Dit zou een reden moeten 
zijn om referenten bij aanschrijving te vragen naar hun statistische expertise. 
Ook zou het goed zijn om aanvragers van subsidie voor empirisch onderzoek 
(zoals medisch-wetenschappelijk en sociaalwetenschappelijk onderzoek) te ver-
plichten om bij hun aanvraag een verklaring van een erkend statisticus aan te 
leveren waarin kort wordt uitgelegd waarom voor het in de aanvraag beschreven 
statistisch model is gekozen. Dat zou de beoordelingscommissie, waarvan de 
leden doorgaans evenmin statistische expertise bezitten, op dit punt meer hou-
vast bieden.
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14.2.3 Overruling door de beoordelingscommissie van het expertiseoordeel

14.2.3a Algemeen
Zowel de onderzoeksconclusies als het feit dat er in de onderzoeksperiode 44 
bezwaren zijn ingediend vanwege onvoldoende expertise binnen de beoorde-
lingscommissie op het vakgebied van het voorstel en 28 bezwaren vanwege een 
vermeend verkeerd gebruik van het referentenoordeel, wijzen erop dat de rolver-
deling tussen referenten en commissie voor een aantal onderzoekers niet helder 
is en/of volgens hen een ongelijke behandeling van aanvragers impliceert. Geen 
van deze 72 bezwaren heeft tot honorering geleid. Daaraan is het standpunt van de 
Commissie B&B debet dat een beoordelingscommissie het expertiseoordeel van 
de referenten – gemotiveerd en mits voldaan is aan het vereiste van wederhoor –
mag overrulen, ondanks het feit dat deze commissie volgens de Commissie B&B 
in de procedure de rol van generalist vervult. Daarmee mist het standpunt van de 
Commissie B&B mijns inziens interne consistentie. Omdat het expertiseoordeel 
bovendien steeds een waardeoordeel inhoudt, wordt daarmee een bezwaarde bij 
voorbaat elk verweer5 uit handen geslagen tegen een mogelijk onjuist expertise-
oordeel van de beoordelingscommissie, tenzij (toevallig tevens) sprake mocht zijn 
van een onzorgvuldig tot stand gekomen oordeel en hij dat kan aantonen. De 
Commissie onderbouwt haar standpunt door erop te wijzen dat de referenten 
maar één voorstel beoordelen, en de Commissie tot taak heeft de referentenoorde-
len ten aanzien van de verschillende voorstellen vergelijkbaar te maken teneinde 
haar prioriteringstaak te kunnen uitvoeren. Ik ben van mening dat het bijstellen 
van (cijfermatige) referentenoordelen – omdat niet alle referenten even streng zijn 
bij het toekennen van hun scores – niet op één lijn gesteld kan worden met het 
aanvullen of ombuigen van het inhoudelijk oordeel. Waar een cijfermatig refe-
rentenoordeel ontbreekt, kan hierin bovendien geen argument gevonden worden 
voor aanvulling en afwijking van het referentenoordeel. Daarom is het logischer 
respectievelijk bepleit ik dat afwijking van het gezamenlijke referentenoordeel 
door een beoordelingscommissie slechts toelaatbaar is in het kader van haar taak 
om de referentenrapporten op één lijn te krijgen, zonder aantasting van de essen-
tiële inhoud van de referentenkritiek. In de Regeling subsidieverlening NWO 
dient ook expliciet te worden voorgeschreven dat beoordelingscommissies enkel 
kunnen optreden als generalist, ook indien het om een beoordelingscommissie 
gaat in het kader van een thematische programma. Dat zal de transparantie van 
de procedure ten goede komen. De Regeling zal met het oog op die transparantie 
tevens expliciet moeten vermelden in welke uitzonderingsgevallen een beoor-
delingscommissie mag terugkoppelen naar de referenten. De Commissie B&B 

5 Zoals in VIDI-zaak 2004/058 juncto zaak 2005/06.
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accepteert tot nog toe als enige uitzondering het zo nodig aan een referent vragen 
van een aanvulling op procedurele punten. Ik zou daar aan toe willen voegen het 
vragen aan alle ingeschakelde referenten van een inhoudelijke aanvulling op een 
aspect van de aanvraag waarop volgens de beoordelingscommissie de referen-
ten hadden moeten reageren, maar dat geen van allen hebben gedaan. Al bij de 
aanschrijving van de referenten zou hen gemeld moeten worden dat zij met een 
dergelijke terugkoppeling rekening dienen te houden.

Tenslotte beveel ik aan voor beoordelingscommissies de mogelijkheid open te 
stellen om, los van het referentenoordeel, onafhankelijke expertise in te schakelen 
met betrekking tot de vaststelling van technisch-wetenschappelijke feiten, indien 
het voorhanden zijnde (gezamenlijke) referentenoordeel en het bijbehorende 
weerwoord daartoe aanleiding geven. De expertise en/of onafhankelijkheid van 
de in te schakelen derde mag niet ter discussie staan bij de aanvrager(s). De aan 
de expert voorgelegde vraag moet identiek zijn aan het vraagpunt van de com-
missie. Het expertiseoordeel dient schriftelijk te worden aangeleverd en voorzien 
te zijn van een motivering (anders is het expertiseoordeel niet goed bruikbaar), 
alsook de naam en de handtekening (ter controle van de beoordelingscommissie 
en eventueel de Commissie B&B) van de ingeschakelde expert. Vervolgens kan 
de beoordelingscommissie besluiten of zij het oordeel van deze deskundige tot 
het hare wil maken of er tegenin wil gaan. Ten aanzien van dit expertiseoordeel is 
geen wederhoor vereist, omdat dit oordeel deel uitmaakt van de interne besluitvor-
ming van de Commissie6. Wel zal een beoordelingscommissie naar analogie van 
artikel 3:50 Awb afwijking van dit expertiseoordeel moeten onderbouwen7. Dit 
rapport zal, hoe het subsidiebesluit ook uitvalt, geanonimiseerd daarbij gevoegd 
moeten worden. Dit hulpmiddel kan bijdragen aan een optimale uitkomst van de 
procedure.

14.2.3b De rol van de preadviseur
Er zijn verschillende manieren waarop een beoordelingscommissie haar oor-
deelsvormende vergadering voorbereidt. Ofwel aan alle commissieleden wordt 
het totale pakket aanvragen met de bijbehorende referentenrapporten en het 
weerwoord daarop van de aanvrager toegezonden met het verzoek om een eerste 
oordeel te geven ten aanzien van die aanvragen. Dit levert een voorlopige prio-
riteringslijst op. Een variant hierop is dat de aanvragen (inclusief bijbehorende 
stukken) en de commissie opgesplitst worden in een gelijk aantal deelpakketten 
respectievelijk compartimenten. Doorgaans worden de aanvragen en de compar-
timenten zo opgesplitst dat de vakinhoudelijke deskundigheid van de commis-

6 ABRvS 6 februari 1995, GV 1995, 9-1.
7 Rechtbank Leeuwarden, 30 september 1994, JB 1994/277.
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sieleden zo goed mogelijk aansluit bij de inhoud van de set van te beoordelen 
aanvragen. De aanvragen uit dezelfde set worden door alle leden van het bijbe-
horende compartiment voorlopig beoordeeld. Dit levert evenveel voorlopige (sub)
prioriteringslijsten op als er compartimenten zijn. Een andere mogelijkheid is 
het aanwijzen van één à drie commissieleden per aanvraag die de rol van pre-
adviseur op zich nemen. Van deze mogelijkheid om een preadviseur in te scha-
kelen wordt in ongeveer 30% van de NWO-procedures gebruik gemaakt, vooral 
in het kader van de Open Competitie. In de standaardprocedure die in deel I is 
onderzocht, werd slechts één adviseur per voorstel ingeschakeld. Het voordeel 
van deze laatste voorbereidingswijze is dat in elk geval één commissielid goed 
op de hoogte was van de inhoud van de aanvraag. Het nadeel is het gevaar voor 
verdunning van de inbreng respectievelijk het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de overige commissieleden met betrekking tot dezelfde aanvraag. Kijkt men naar 
het beoordelingsschema van figuur 7.2 dan blijkt dat de preadviseur zijn eigen 
inzichten en voorkeuren vijf maal zo zwaar laat wegen als het referentenoordeel, 
terwijl zijn invloed op het eindoordeel aanzienlijk is (circa 0.75%-punten), ruim 
twee maal zo groot als dat van de referenten. Tegelijkertijd kon alleen al met het 
referentenoordeel 85% van de uitkomst voorspeld worden. Hieruit kan ik geen 
andere conclusie trekken dan dat inschakeling van een (of enige) preadviseur(s) 
de procedure onnodig intransparant maakt voor de aanvragers, terwijl daarmee 
een vrijbrief wordt verstrekt aan de overige commissieleden om in meer of min-
dere mate achterover te gaan leunen tijdens de behandeling van ‘andermans’ 
aanvragen in de oordeelsvormende commissievergadering. Ook wordt daarmee 
uitgelokt dat die overige commissieleden iets gaan roepen tijdens de vergadering 
zonder voldoende kennis van de aanvraag. Kortom: het zou voor alle partijen 
beter zijn, wanneer het instituut van het preadviseurschap werd afgeschaft. Het 
argument van de vakinhoudelijke expertise van de preadviseur blijkt eerder ver-
warring te stichten dan dat het incrementele waarde heeft, én omdat deze op 
grond van de onderzoeksbevindingen feitelijk geen rol speelt, én omdat de inhou-
delijke expertise afkomstig dient te zijn van externe onafhankelijke referenten en 
niet van één van de commissieleden. De Commissie B&B wees er reeds op dat 
hobbyisme bij commissieleden in de rol van preadviseur een oncontroleerbaar 
probleem kan opleveren bij de beoordeling van de aanvragen8.

8 Zaak 2005/057.
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14.2.4 De interviewstructuur

In zijn rede ‘Selektie van personen’9 stelt Hofstee: ‘De meest valide selektiemetho-
den zijn doorgaans die, welke de persoon zo onpersoonlijk en objectief mogelijk bena-
deren, dus tests en toetsen in de strikte zin des woords. Tegelijkertijd echter zijn het 
juist deze instrumenten, die blijkens de reakties op de meest aanstootgevende manier 
de grondstruktuur van iedere selectiesituatie belichamen: het schandaal, dat de unieke 
persoon wordt vergeleken, geobjektiveerd en uiteindelijk tot één dimensie wordt gere-
duceerd omwille van een beslissing die over hem genomen zal gaan worden. Wat ligt 
er meer voor de hand, dan in een vlaag van ‘korte woede’ de objektieve test en zijn 
auteur voor dat schandaal aansprakelijk te stellen.’ Die ‘auteur’, in dit geval NWO 
(gepersonifieerd door de interviewcommissie), zal zich tegen deze ‘korte woede’ 
in de eerste plaats moeten wapenen door garant te staan voor een transparante 
en gestructureerde procedure. Zoals in paragraaf 9.7.9 is aangegeven, is voor 
wat betreft het interview momenteel echter sprake van het tegendeel: een totaal 
intransparante en ongestructureerde selectieprocedure:
– specifieke criteria waarop tijdens het interview mag worden geselecteerd, ont-

breken als zodanig in de brochure, terwijl beoordeling op kenmerken dé route 
is om tot een eendimensionaal kwaliteitsoordeel te (kunnen) komen10;

– de rol die het interview speelt in het kader van de beoordelingsprocedure, is 
niet aangegeven (hoe vindt de afweging plaats van de interviewuitkomst tegen 
de uitkomst van de schriftelijke beoordelingsfase), en

– het doel waartoe het interview dient, staat niet vermeld in de VI-brochure (dient 
het interview enkel om een prioritering aan te kunnen brengen tussen de kan-
didaten en hun voorstellen, of dient tevens voldaan te worden aan bepaalde 
minimum vereisten qua presentatie en andere specifieke sociale vaardigheden 
en/of kwaliteitseisen?

Voor wat betreft het doel waartoe het interview dient, wijst Hofstee er in zijn 
inaugurele rede onder meer op dat onderzoeksuitkomsten de indruk versterken 
dat een strenge(re) selectie een negatieve invloed kan hebben op de gemiddelde 
prestatie welke de selectie beoogt te optimaliseren, terwijl verlaging van eisen 
bevorderend kan werken op die gemiddelde prestatie. Hij voegt hieraan toe dat 
selectie bij voorbaat zinloos is in zover er geen selectiecriteria beschikbaar zijn. 
De VI-beoordelaars hebben tot nog toe houvast gezocht bij hun oordeelvorming 
in de interviewfase door die beoordelingscriteria uit de brochure als richtsnoer 
te nemen die zich minder lenen voor beoordeling in het kader van de schrifte-

9 W.K.B. Hofstee, ‘Selektie van personen’ (oratie Groningen), Assen: Van Gorcum 1970.
10 Van der Maesen 2001, ‘Op de schouders van een gigant’.
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lijke fase van de procedure. Echter, dat zijn nu precies de criteria die moeilijker 
objectiveerbaar zijn, dat wil zeggen criteria waarbij de intuïtie van de beoorde-
laars een relatief grote rol speelt. Daardoor kunnen bij afwezigheid van speci-
fieke selectiecriteria allerlei bij de commissieleden verscholen waardeoordelen 
een rol gaan spelen. Ik kan niet nalaten in dit verband nogmaals te wijzen op 
Janis’ symptomen van ‘groupthink’11: de illusie van onkwetsbaarheid, druk op 
‘dissenters’, zelfcensuur van ‘dissent’, collectieve rationalisatie, en het optreden 
van de groepsleden als ‘mindgards’. Het aanbrengen van de nodige structuur in 
de wijze van interviewselectie zal de interviewcommissie echter kunnen helpen 
deze valkuil te vermijden.

Daarnaast maakt Hofstee een onderscheid tussen ongestructureerde en gestruc-
tureerde interviews. Zonder dat rol, doel van het interview en de te hanteren 
selectiecriteria bekend zijn, kan mijns inziens moeilijk gesproken worden van 
een gestructureerd interview. Hofstee12 wijst er in dit verband op dat ongestruc-
tureerde interviews onvoldoende betrouwbaar, zeer weinig valide, en unfair zijn 
(bijvoorbeeld ten opzichte van vrouwen13). De standaardbron voor deze conclusie 
is een artikel van Hunter & Hunter uit 1984. Het betreft hier feitelijk een ‘closed 
case’, omdat sinds de jaren 80 aan deze conclusie weinig meer is toegevoegd of 
afgedaan14. Sedertdien is de aandacht verschoven naar manieren om het inter-
view te verbeteren, en inderdaad, het gestructureerde interview, waarin op een 
systematische manier relevant gebleken vragen worden gesteld, levert aanzienlijk 
betere resultaten op15. Overigens noemt Hofstee ook een aspect dat in het voordeel 
van de gangbare selectiewijze pleit. Hij stelt16 namelijk dat het een basiswet van 
beoordelen is dat meervoudigheid van het oordeel de betrouwbaarheid en de vali-
diteit daarvan verhoogt, met andere woorden wanneer verschillende beoordelaars 
tot hetzelfde oordeel komen – liefst onafhankelijk van elkaar –, dan stijgt volgens 
hem de kans dat zij het bij het rechte eind hebben. Bij een commissiegesprek is 
aan die eis van onderlinge onafhankelijkheid weliswaar niet voldaan, maar niet-
temin maakt het feit dat sprake is van een interviewcommissie – in de zienswijze 
van Hofstee – het oordeel betreffende het interview meer valide dan in geval van 
een unus iudex.

11 I.L. Janis 1982, p. 170-172.
12 Hofstee 1999, hfdst. 5.
13 Zie 9.7.9, VICI-zaak 2004 bevestigt dit, want betreft een vrouw.
14 Zie Herriot 1989, p. 433-438.
15 Zie voor een eerste aanzet voor een door NWO te gebruiken Interview Protocol bijlage D.
16 Hofstee 1999, hfdst. 5.
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14.2.5 De in het afwijzingsbesluit te verstrekken informatie

De mens is geneigd de consistentie van een verhaal te stellen boven de gecombi-
neerde waarschijnlijkheden van de details, aldus Wagenaar17. Het is uiteraard niet 
de bedoeling om misbruik van die menselijke eigenschap te maken. Dat neemt 
niet weg dat hiermee bij de opstelling van het afwijzingsbesluit maar beter reke-
ning kan worden gehouden. Dat gebeurt door in een afwijzingsbesluit, behalve 
met een concrete op het individuele geval afgestemde motivering te komen, ook 
het beoordelingsproces consistent te beschrijven. De Commissie B&B heeft erop 
gewezen hoe belangrijk voldoende inzichtelijkheid in de gevolgde procedure 
voor haar is om de deugdelijkheid van de motivering te kunnen toetsen. Het 
behoeft weinig betoog dat ook een afgewezen aanvrager de context van de pro-
cedure nodig heeft om de gegeven motivering goed op zijn merites te kunnen 
inschatten. En bovenal dient er hierbij op gelet te worden dat afwijkingen van het 
normale patroon bij de gevolgde procedure adequaat worden uitgelegd. De men-
selijke eigenschap om het eigen te spiegelen aan de ander mag niet onderschat 
worden. Het gelijkheidsbeginsel behoort niet voor niets tot de meest fundamen-
tele rechtsbeginselen18. Niet alleen voor de rechter, maar ook in het kader van de 
NWO-bezwaar-/beroepsprocedures wordt op dit beginsel relatief vaak een beroep 
gedaan. Regel 1 voor het creëren van draagvlak voor de NWO-beslissingen is dan 
ook laten zien dat het gelijkheidsbeginsel consequent wordt geëerbiedigd. Wan-
neer het gebruikelijk is binnen NWO om afgewezen aanvragers een inhoudelijk 
eindoordeel te geven, vraagt het geven van enkel een score als eindoordeel om 
uitleg. Wanneer een van het procedureschema afwijkende termijn is toegepast, 
vraagt dat om uitleg. De voorbeelden zijn legio.

14.3 Overige belangrijke aandachtspunten

14.3.1 De Code Belangenverstrengeling

De onderzoeksbevindingen tonen aan dat de invoering van de Code Belangenver-
strengeling tot een wezenlijke verbetering van de NWO-procedures heeft geleid. 
Een adequate controle op de naleving van deze Code verdient dan ook aanbeve-
ling. Krachtens artikel 3:42, lid 1, Awb dient het besluit waarbij de Code is vastge-
steld wel nog in de Staatscourant geplaatst te worden onder vermelding van het 
artikel waarop de bevoegdheid berust van het Algemeen Bestuur tot het nemen 

17 Wagenaar 1977, p. 69-73.
18 Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 275 en 323-324.
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van dit besluit (art. 3:47, lid 2, Awb). Deze vermelding dient ook opgenomen te 
worden in de publicatie van de Code (art. 4:83 Awb).

14.3.2 De hoorplicht

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt19 dat enkel in het kader van de besluitvor-
ming in eerste instantie vraagpunten bestonden binnen NWO ten aanzien de 
hoorplicht, met name waar geen referenten worden ingeschakeld, en waar ten 
aanzien van het referentenoordeel al wederhoor heeft plaatsgevonden. Zoals aan-
gegeven wordt binnen NWO het desbetreffende standpunt van de Commissie 
B&B opgevolgd. Dit standpunt luidt dat steeds gehoord dient te worden waar een 
‘verrassingselement’ in de procedure opduikt. Het gaat dan om een stuk infor-
matie waarover het bestuursorgaan beschikt, terwijl de belanghebbende burger 
er zelfs geen weet van heeft respectievelijk kan hebben, dat die informatie een rol 
speelt bij de beoordeling van zijn aanvraag. 
Waar de Subsidieregeling NWO een uitzondering op de plicht tot wederhoor van 
artikel 2.6 toelaat, wordt de regeling van de artikelen 4:7 t/m 4:12 van de Awb 
relevant. In paragraaf 3.520 heb ik echter betoogd dat verstandige bestuursorganen 
zich wel tweemaal zullen bedenken alvorens zich op artikel 4:12 van de Awb 
(uitzondering hoorplicht) te beroepen, omdat vaak pas achteraf – in geval van 
indiening van een bezwaar-/beroepschrift na verloop van enige maanden - kan 
worden vastgesteld of de nadelige gevolgen van het niet-horen volledig ongedaan 
gemaakt kunnen worden. Mijns inziens zal elk betrokken bestuursorgaan hier 
zijn eigen afweging moeten maken waarbij aspecten als snelheid van besluit-
vorming, te spenderen overheadkosten en bezwaarrisico’s gewicht in de schaal 
(kunnen) leggen. Daarbij geldt, dat reparatie van de hoorplicht in bezwaar-/beroep 
mogelijk is, voor zover een afgewezen aanvrager in bezwaar-/beroep klaagt over 
schending van de hoorplicht21. Desondanks zou de wettelijke uitzondering(en) 
op de hoorplicht als neergelegd in artikel 4:12 zo geformuleerd moeten worden 
dat een bestuursorgaan op het moment waarop over de toepassing van dit artikel 
moet worden beslist, kan vaststellen of aan de daarvoor gestelde voorwaarden kan 
worden voldaan. Zolang artikel 4:12 niet wordt gewijzingd, stel ik voor om in de 
Subsidieregeling NWO een uitputtende regeling op te nemen met betrekking tot 
de hoorplicht. Daaarmee zal NWO een stuk extra rechtsbescherming en trans-
parantie aan het onderzoeksveld betreffende haar procedures bieden. Hierbij 

19 Zie onder 13.2a voor de besluitvorming in eerste aanleg, en onder 13.2b voor de besluitvorming in 
B&B.

20 Zie subparagraaf 3.5.1 (De hoorplicht en haar functies), derde alinea.
21 VZ ABRvS 10 augustus 1995, NJB Katern 1996, p. 130 no 11.
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mag niet worden vergeten dat juist onderzoekers er doorgaans op gesteld zijn om 
hun mening naar voren te kunnen brengen.

14.3.3 De gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies

De NWO-gebiedsbesturen zijn ingevolge artikel 9, lid 2, van de NWO-instellings-
wet gebonden aan de door het Algemeen Bestuur gegeven ‘richtlijnen’, waaronder 
de Regeling subsidieverlening NWO. Onder 9.7.4c heb ik uiteengezet waarom ik 
de gebiedsbesturen op grond van artikel 2.4 van die Regeling niet bevoegd acht 
om – afgezien van het aanbrengen van een marginale correctie in het kader van 
hun controlerende taak als mandans – op inhoudelijke gronden de prioriterings-
volgorde van een beoordelingscommissie om te draaien of tussen een aantal ex 
aequo geprioriteerde voorstellen alsnog een prioritering aan te brengen. Dit is 
slechts anders in geval de gebiedsbesturen daarvoor beleidsmatige overwegingen 
gebruiken, mits voldaan is aan het kenbaarheidsvereiste. Onder dit vereiste valt 
mijns inziens ook het in de vooraf gegeven aankondiging afdoende specificeren 
van de betrokken beleidsgronden. Dat betekent dat, indien het advies van een 
beoordelingscommissie niet acceptabel wordt geacht, het bestuursorgaan het 
advies of wel zal moeten terugsturen naar de beoordelingscommissie voor repa-
ratie, ofwel de beoordelingscommissie van haar taak zal moeten ontheffen en 
een andere commissie benoemen om de beoordeling over te doen. Het bestuurs-
orgaan heeft vooral tot taak te controleren of de beoordelingscommissie de subsi-
dieprocedure zorgvuldig heeft uitgevoerd. In dat verband dient zij zich ervan te 
vergewissen dat alle daartoe noodzakelijke informatie door de beoordelingscom-
missie is aangeleverd. Ik kom in het kader van een bezwaar-/beroepszaak wel 
eens verslagen en adviezen van beoordelingscommissies tegen, die ik wat dat 
betreft te summier acht.

14.3.4 Motivering en reikwijdte van het weerwoord

14.3.4a De motivering van het weerwoord
Onder 9.7.6 is aangegeven dat op het punt van de motivering nog een aanzienlijke 
verbeterslag te maken valt. Allereerst zal ten aanzien van elke afgewezen aanvraag 
vermeld moeten worden of deze al dan niet subsidiabel werd geoordeeld.

Ten aanzien van het weerwoord heeft de Commissie B&B in twee geval-
len22 gesteld dat de concrete mededeling dat het weerwoord niet toereikte (om 
de beoordelingscommissie van haar voornemen tot afwijzing af te brengen) een 
ontoereikende terugkoppeling is richting aanvrager om de afwijzing te kunnen 

22 Zaken 2003/031 en 2003/04.
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begrijpen. Echter, gezien het feit dat sprake is van een deugdelijke motivering 
zodra de argumenten duidelijk zijn die een beoordelingscommissie hebben 
gebracht tot afwijzing van de subsidieaanvraag, denk ik dat in een aanzienlijk 
aantal andere gevallen volstaan kon en kan worden met een opmerking dat het 
weerwoord niet toereikte. Anders verzandt men alsnog in een wetenschappelijke 
discussie, wat ook volgens het standpunt van de Commissie B&B niet de bedoe-
ling is. Een beoordelingscommissie zal er wel attent op moeten zijn in welke con-
crete gevallen de ontoereikendheid van het weerwoord om extra uitleg vraagt in 
de motivering. De betrokken programmasecretaris zal competent genoeg moeten 
zijn om te kunnen vaststellen of op dit punt de feitelijk gegeven motivering van 
de afwijzingsbesluiten voldoet en, waar niet, om voor aanvulling zorg te kunnen 
dragen, zodat de motivering steeds aansluit bij de wijze waarop het procesrecht in 
de Awb is ingericht23, dat wil zeggen dat de motivering dient aan te sluiten bij de 
(subjectieve) belevingswereld van de aanvrager, zodat deze het genomen besluit 
kan doorgronden.

14.3.4b De reikwijdte van het weerwoord
Onder 9.7.5b heb ik al betoogd dat ik het standpunt van de Commissie B&B dat 
alle wezenlijke informatie betreffende de aanvraag in de aanvraag dient te staan, 
vanwege haar bruikbaarheid toejuich. Dat is de enige manier om te garanderen 
dat de inhoudelijke experts/de referenten hun zegje kunnen doen ten aanzien 
van alle aspecten van de aanvraag. Verder pleit ik ervoor dat goed haalbare ver-
beterpunten die de referenten hebben aangedragen, en waarvan de aanvrager in 
zijn weerwoord aangeeft dat hij deze graag zou willen overnemen omdat zij een 
verbetering van de aanvraag betekenen, worden beschouwd als onderdeel uitma-
kend van die aanvraag. Dat is goed voor de wetenschap, omdat het niveau van de 
aanvragen daardoor wordt verbeterd. Dat is goed voor de referent, omdat deze (bij 
terugkoppeling achteraf door NWO) ziet dat zijn inspanningen de wetenschap 
ten goede komen. Dat is goed voor de aanvrager, omdat hij daarmee zal ervaren 
dat wetenschapsbeoefening meer is dan elkaar beconcurreren in subsidieron-
den. Tenslotte is het goed voor NWO, omdat het betere onderzoeksresultaten zal 
opleveren, terwijl NWO zo tevens samenwerking binnen de wetenschap beloont. 
Een dergelijk beleid betekent geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel, omdat elke 
aanvrager die verbeterpunten krijgt aangedragen, daar gebruik van mag maken. 
Opname in de Regeling subsidieverlening van deze mogelijkheid is dan wel aan 
te raden.

23 Vgl. N. Verheij in zijn noot onder ABRS 21 juli 1995, AB 1995, 558.
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14.3.5 Afhandeling van kennelijk ongegronde zaken

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bijna 30% van de ingediende bezwaar-/
beroepschriften wordt ingetrokken. Vaak probeert de directeur of een behande-
lend ambtenaar van het bestuursorgaan dat het besluit in primo heeft genomen 
met een bezwaarde in gesprek te gaan, wanneer binnen dit bestuursorgaan de 
overtuiging leeft dat de ingebrachte bezwaren weinig kans maken om gegrond 
verklaard te worden. Bestuursorganen zijn namelijk bevreesd op het aantal 
bezwaar-/beroepszaken dat de volledige procedure doorloopt, te worden afgere-
kend24. Aangezien de bezwaarde doorgaans geen kennis heeft van het bestuurs-
procesrecht en geen of weinig ervaring met bezwaar-/beroepsprocedures, zal het 
voor de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan niet al te moeilijk zijn om 
een bezwaarde in een dergelijk gesprek te bewegen tot intrekking van zijn zaak. 
Tenzij het bestuursorgaan aan de bezwaren van de afgewezen aanvrager tege-
moet komt, wordt daarmee aan de bezwaarde feitelijk zijn materiële procesrecht 
ontnomen. Dat getuigt niet van professioneel optreden door het bestuursorgaan. 
Helder meent dat veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de bij artikel 7:3 Awb 
geboden mogelijkheid om zaken als ‘kennelijk ongegrond’ af te doen25. Ik zou 
willen aanraden om van die mogelijkheid in de vrij kansloze zaken meer gebruik 
te maken in plaats van met bezwaarden in discussie te gaan zodra hun bezwaar-/
beroepschrift binnen is. Deze zaken kunnen desnoods worden opgespaard en 
regelmatig door één commissielid worden afgehandeld. In dit verband wijs ik er 
nog eens expliciet op dat slechts van geval tot geval kan worden vastgesteld of een 
binnengekomen bezwaar-/beroepschrift het besluitnemend bestuursorgaan valt 
aan te rekenen.

14.3.6 De totstandkoming van het eindoordeel van de beoordelingscommissie

In Hoofdstuk 9 heb ik aangegeven waarom de oordeelsvorming binnen een groep 
kwetsbaar is. Daarom is het belangrijk dat de leden na afloop van de discussie in 
de vergadering in onafhankelijkheid hun oordeel geven, zonder verdere beïnvloe-
ding van de groep. Ik stel dan ook voor om in de Regeling subsidieverlening 
op te nemen dat besluiten binnen beoordelingscommissies bij voorkeur schrif-
telijk en anoniem plaatsvinden. Uiteraard dienen commissieleden die vanwege 
een Conflict of Interest niet aan de discussie konden deelnemen, uitgesloten te 

24 Zie De Haan e.a. 1998, p. 304 met signaleringsfunctie, en Damen e.a. 2006, p. 164 met leerfunc-
tie; Zie ook het Convenant tussen de Minister van OCW en NWO ‘Rekenschap met indicatoren op 
maat’, 2003.

25 Helder, ‘Bezwaar in de Algemene wet bestuursrecht: door ervaring wijzer?’, Regelmaat, 1997/1, 
p. 26.
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worden van de stemming. Aan de deugdelijkheid van de motivering behoeft een 
schriftelijke en anonieme stemming niet in de weg te staan. Commissieleden die 
niet deelgenomen hebben aan (een gedeelte van) de discussie voorafgaand aan 
een stemming, zijn (voor dat gedeelte) eveneens van deelneming aan de stem-
ming uitgesloten. De leden zouden bij elke stemming tevens moeten aangeven 
hoe zeker zij zijn van hun oordeel. In geval verscheidene voorstellen qua kwali-
teit praktisch niet van elkaar te onderscheiden zijn, kan deze extra informatie 
uitkomst brengen bij de prioritering. In het afwijzingsbesluit mag informatie 
hierover niet ontbreken.


