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Samenvatting academisch proefschrift 

‘Bezwaar en beroep in de praktijk van NWO’

Het aantal bij een bestuursorgaan ingediende bezwaren geldt als een graadmeter 
voor de kwaliteit van de besluitvorming binnen dat bestuursorgaan. Een stijging 
van het aantal ingediende bezwaren zal dan ook al gauw, vooral waar deze bezwa-
ren succesvol zijn, geïnterpreteerd worden als een afname van de kwaliteit van 
de besluitvorming, en omgekeerd. Dat betekent dat inzicht in bezwaarzaken kan 
bijdragen aan optimalisering van de besluitvorming. Sedert de ingrijpend reor-
ganisatie van NWO in 1998, in welk jaar ook de Subsidietitel in de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) werd ingevoerd, zijn bijna tien jaar verstreken. Gezien 
het feit dat het verdelen van subsidies een belangrijke overheidstaak van NWO 
uitmaakt, leek het de moeite waard om na te gaan hoe het zoveel jaar later met 
de kwaliteit van de besluitvorming binnen NWO op subsidiegebied is gesteld, 
en in hoeverre het juridische kader waarbinnen die besluitvorming plaatsvindt, 
toerijkt. Het onderzoek strekt zich uit over alle bezwaar- en beroepsdossiers uit 
de jaren 1999-2006. Afgezien van dit belang van NWO bij het onderzoek, is het 
onderzoek ook van belang voor de onderzoekers. De onderzoeksresultaten bieden 
de onderzoekers namelijk inzicht in hun kansen op een subsidie, niet alleen in 
bezwaar en beroep, maar ook in het kader van de subsidieprocedure in eerste 
aanleg. Het primaire proces maakt namelijk ook deel uit van het onderzoek. De 
reden hiervoor is dat de in bezwaar/beroep ingebrachte bezwaren niet los gezien 
kunnen worden van de wijze waarop de aanvraag in eerste instantie is beoor-
deeld. Weliswaar verschilt het primaire proces per subsidieprogramma, maar 
dit probleem is opgelost door één standaard NWO-subsidieronde van voldoende 
omvang in het onderzoek te betrekken. Aldus zijn alle ingediende bezwaren toch 
voorzien van een gemeenschappelijk referentiekader met betrekking tot de pri-
maire besluitvorming. Tenslotte is tot nog toe nauwelijks onderzoek verricht naar 
de praktijk van bezwaar/beroep binnen eenzelfde organisatie. Het onderzoek zal 
daarom ook licht werpen op het fenomeen van de bestuurlijke voorprocedure in 
het algemeen. Deze rationale is terug te vinden in hoofdstuk 1, te samen met een 
aantal relevante kengetallen en een historisch overzicht van ingediende bezwa-
ren (1984-2006).

In hoofdstuk 2 volgt een profielschets van NWO met – voor een goed begrip 
van hetgeen volgt – een fasegewijze beschrijving van de inrichting van de NWO-
besluitvormingsprocessen op subsidiegebied, zowel in eerste instantie als in 
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bezwaar/beroep. Het gebruik van kernbegrippen als aanvrager, beoordelings-
commissie, besluitnemend bestuursorgaan, bezwaarde, en de Commissie B&B, 
wordt kort toegelicht. Hierna volgt een overzicht van de wijze waarop NWO bij 
haar besluitvorming invulling geeft aan de toepasselijke wettelijke regelgeving, 
alsook van de wijze waarop zij dit juridische kader aanvult met eigen NWO-sub-
sidieregelgeving. 

Om de toepassing van het instrument van bezwaar en (administratief) beroep 
door NWO binnen het bredere verband van het geldende algemeen bestuurs-
procesrecht te kunnen plaatsen, worden in Hoofdstuk 3 de opzet en inrichting 
van de Awb – bezien vanuit dit instrument – aan de orde gesteld, inclusief de 
verschillende functies van de bezwaar- en de (administratieve) beroepsproce-
dure (hierna: de B&B-procedure). De bespreking van deze functies, waaronder 
de rechtsbeschermingsfunctie versus de functie van verlengde besluitvorming, 
biedt een goed zicht op het karakter van de B&B-procedure. Zo komt bijvoorbeeld 
in het kader van de B&B-procedure als juridische voorprocedure de bewijslastver-
deling tussen bestuursorgaan en belanghebbende burger aan de orde. Vervolgens 
worden, voor een verder voerend inzicht in het instrument van B&B respectievelijk 
een beter begrip van de onderzoeksresultaten en de daaruit te trekken conclusies, 
de volgende capita selecta besproken: de hoorplicht, toetsing ex tunc versus ex 
nunc (en de omvang van het geschil), de Awb en de inschakeling van adviseurs, 
en afwijking (door het bestuursorgaan) van ingebrachte adviezen. Hoofdstuk 3 
biedt daarnaast inzicht in de verschillen tussen een bezwaar- en een (administra-
tieve) beroepsprocedure.

In Hoofdstuk 4 worden de onderzoeksvragen geformuleerd. De eerste onder-
zoeksvraag richt zich op het onderzoeksmateriaal om te achterhalen welke deter-
minanten voorhanden zijn met betrekking tot de kans op honorering van subsi-
dieaanvragers. De tweede onderzoeksvraag betreft de honoreringskansen zelf, en 
kan onderverdeeld worden in de volgende subvragen: hoe groot zijn de kansen 
op: 1. honorering en afwijzing van aanvragen; 2. op indiening van bezwaren; 3. 
op (on)gegrondverklaring van ingediende bezwaren; 4. op het in tweede instantie 
alsnog toewijzen van subsidie; 5. op (on)gegrondverklaring van een bij de rechter 
ingediend beroepschrift, en 6. op het alsnog toewijzen van subsidie naar aanlei-
ding van een rechterlijke uitspraak. De derde en laatste onderzoeksvraag luidt: 
‘Hoe staat het met de juridische houdbaarheid van de binnen NWO uitgevoerde 
subsidieprocedures – zowel in eerste als tweede instantie – en in hoeverre reikt 
het gegeven juridisch kader toe voor de haalbaarheid van die procedures in het 
licht van de wettelijke taak van NWO tot subsidiëring van het kwalitatief beste 
onderzoek?’.
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Het gebruikte materiaal en de methode van onderzoek worden in hoofdstuk 5 
beschreven. Gebruik is gemaakt van twee spreadsheets – één voor het primaire 
proces en één voor de bezwaar-/beroepsfase – waarin een groot aantal gegevens 
uit de beschikbare individuele dossiers (210 voor het primaire proces en 411 voor 
bezwaar/beroep) en uit de algemene commissiedossiers zijn geselecteerd. Voor 
beide spreadsheets zijn bijvoorbeeld geselecteerd: de per selectiecriterium gege-
ven referentenscores, de lengte van het referentenrapport, het aantal positieve 
en negatieve kritiekpunten, eventuele scores van (de) preadviseur(s), de commis-
siescores, het standpunt van de commissie ten aanzien van het weerwoord, en 
de plaats op de prioriteringslijst. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 aangegeven met 
welke statistische methodes de gegevens zijn geanalyseerd. Ook wordt aangekon-
digd dat een enquête is gehouden onder de afgewezen aanvragers om er achter 
te komen wat deze aanvragers vonden van die afwijzing en hoe zij de eventueel 
ingestelde bezwaar-/beroepsprocedure hebben ervaren. De manier waarop die 
enquête is gehouden, en de resultaten van die enquête staan beschreven in hoofd-
stuk 12.

In Deel I, hoofdstukken 6 t/m 8, wordt het primaire proces onderzocht. Daarbij 
is de invloed van alle beoordelaars – referenten, preadviseur en beoordelings-
commissie (in casu vier beoordelingscommissies en een voorzittersoverleg) – op 
elkaar respectievelijk de uitkomst van die standaard beoordelingsprocedure 
geanalyseerd in relatie tot hun rol daarin. Als statistische methode om de ver-
schillende componenten van de oordeels- en beslisprocessen integraal te model-
leren is de padanalyse gebruikt, waarbij de uitkomstvariabele in de ene regressie 
analyse fungeert als de determinant van een of verscheidene andere regressie 
analyses. Alle analyses zijn éénmaal zonder en éénmaal mét factoren uitgevoerd 
die niet direct met het oordelen van doen hebben. Deze factoren betreffen: 1. het 
aantal referenten dat geoordeeld heeft over een aanvraag, 2. de discipline van de 
aanvrager, 3. het wel c.q. niet komen van de preadviseur uit dezelfde discipline als 
de aanvrager, en 4. beoordeling door welke van de vier commissies.
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Figuur 8.2 Padanalyse met betrekking tot oordeels- en beslisprocessen, nader gespecificeerd
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Van groot belang was om zicht te krijgen op het proces van oordelen. Daarbij ging 
het met name om het belang van het eindoordeel van de referent voor dat van de 
preadviseur en van de Commissie, als mede het directe belang van deze beoorde-
laars in relatie tot de honorering. De verschillende criteria waarop de referenten 
en de preadviseurs oordeelden, zijn daarbij betrokken. In Figuur 8.2 is te zien 
dat het oordeel van de commissie verreweg het belangrijkste is (B=-0.62) als het 
gaat om de directe relatie met de honorering. De eindoordelen van zowel de pre-
adviseur (B=-0.27) als de referenten (B=-0.22) volgen op afstand. Ook komt naar 
voren dat het eindoordeel van de preadviseur grote invloed heeft op dat van de 
commissie (B=0.77), dit in schril contrast tot de invloed van het eindoordeel van 
de referent (B=0.15). Vermeldenswaardig is dat het aantal 1-scores nagenoeg per-
fect het eindoordeel van de referent voorspelt (B=-0.93). Ook is vermeldenswaar-
dig dat de preadviseur zich duidelijk laat leiden door het gemiddelde aantal regels 
negatief commentaar (B=0.43) en dit als het ware (2 tot 2,5 maal) uitvergroot.

Daarnaast is een analyse vanuit een andere invalshoek verricht, waarin het 
accent veeleer ligt op het optimaal prognostiseren van de al dan niet honorering 
(Zie Tabel 8.3). In dit geval is gebruik gemaakt van de methode van de multipele 
logistische regressie analyse. Hierbij wordt de tijdsfasering van het oordeelspro-
ces aangehouden, in die zin dat allereerst het prognostische vermogen van het 
eindoordeel van de referent onderzocht is. Vervolgens zijn de meest belangrijke 
ingrediënten van het referentenoordeel aan het model toegevoegd; daarna het 
eindoordeel van de preadviseur, en ten slotte het oordeel van de commissie. In 
feite is het prognostische vermogen van het totale oordeelsproces in vier stap-
pen onderzocht. Uit deze prognostische analyse komt naar voren dat het referen-
tenoordeel 85% van de al dan niet honoreringen correct wist te differentiëren. Het 
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toevoegen van de belangrijkste ingrediënten van de referent is feitelijk prognos-
tisch niet van belang gebleken, evenmin als het toevoegen van het oordeel van de 
preadviseur. Daarentegen is toevoeging van het oordeel van de commissie wel van 
belang. De kwaliteit van de differentiatie is daarmee gestegen van 85 naar 91%, 
een verbetering van 40% van wat mogelijk verbeterd kon worden; niet gering dus. 
Deze bevindingen betreffende de integrale proces analyse en het opsporen van 
het prognostische vermogen blijven overeind, wanneer het aantal referenten dat 
een oordeel velde over de kwaliteit van de aanvraag mede in beschouwing wordt 
genomen. Deze bevindingen blijven voorts overeind, wanneer rekening wordt 
gehouden met de mogelijkheid dat de preadviseur uit een andere discipline komt 
dan de aanvrager. Tenslotte blijven deze bevindingen overeind, ongeacht welke 
commissie (1, 2, 3 of 4) oordeelde.

Tabel 8.3 Het prognostisch gehalte van oordelen van referenten, adviseur en commissie

feitelijke honorering kwaliteit prognostisch gehalte (%)

nee ja

geprogn. hon. geprogn. hon. totaal sensitiviteit specificiteit prognostisch gehalte

nee ja nee ja correct negatief positief

1 143 12 19 35 85 65 92 88 74

2 136 12 16 37 86 70 92 89 76

3 155 1 29 25 86 46 99 84 96

4 153 2 16 38 91 70 99 91 95

ad 1 Model 1: gemiddeld referentenoordeel
ad 2 Model 2: Model 1 inclusief gemiddeld aantal 1-scores, en aantal neg. en pos. commentaar
ad 3 Model 3: Model 2 inclusief eindoordeel adviseur
ad 4 Model 4: Model 3 inclusief oordeel commissie

De startkans (het percentage gehonoreerde aanvragen, zonder enige nadere infor-
matie) op honorering bedraagt binnen de onderzochte standaardprocedure in 
eerste instantie 25.7%. Wanneer alleen gekeken wordt naar het aantal referenten, 
dan is 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) res-
pectievelijk 23.7 en 21.4 bedragen. Wanneer we het aantal negatieve commen-
taarpunten in beschouwing 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 aan om maximaal drie referenten bij de beoordeling van een 
aanvraag te betrekken.
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De relevantie van de cijfermatige suboordelen van de referent versus de inhou-
delijke suboordelen voor het referenteneindoordeel is bepaald door middel van 
een multipele lineaire regressie analyse. Hieruit bleek dat het eindoordeel van de 
referent overwegend en doorslaggevend werd bepaald door de cijfermatige sub-
beoordelingen, en niet door zijn inhoudelijk oordeel. Op twee manieren wordt 
dit aangetoond (zie verder tabel 7.1). Deze conclusie moet als belangrijk gezien 
worden. De NWO-beoordelingscommissies richten zich namelijk vooral op het 
inhoudelijk oordeel van de referent. Daarmee lijken deze commissies het exper-
tise oordeel van de referent te overrulen en het referentenoordeel minder serieus 
te nemen. Daarom pleit ik ervoor de referenten ook om een cijfermatig oordeel 
te vragen.

Om diezelfde reden dient de scorerange waarop de referenten gevraagd wordt 
te oordelen, afdoende ruim te zijn. Is dit niet het geval, dan vindt de selectie door 
de beoordelingscommissie plaats op minder betrouwbare informatie; met andere 
woorden, de commissie gaat op de stoel zitten van de referenten.

In Deel II, hoofdstukken 9 tot en met 11, komen bezwaar en beroep aan de orde. 
De inhoud van Deel II vormt daarmee de kern van dit onderzoek.

Inzicht in wat de afgewezen aanvragers als de meest serieuze tekortkomingen 
in de primaire procedure ervaren, is verkregen via kwantificering en classifice-
ring van de bezwaren. NWO wijst ruim 60% van de subsidieaanvragers af. Van 
deze aanvragers ging 2.1% in bezwaar/beroep, wat neerkomt op 411 bezwaar-/
beroepschriften over de totale onderzoeksperiode. Van dit aantal werd tegen de 
30% ingetrokken. De resterende 176 bezwaar-/beroepschriften leverden over de 
onderzoeksperiode een totaal aantal van 631 bezwaren op. Het overgrote deel 
van deze bezwaren, te weten 388, is van formele aard. Daarbij gaat het om de 
schending van regels inzake conflict of interest (25 bezwaren), schending van 
spelregels (73 bezwaren), nieuwe feiten (40 bezwaren) – te onderscheiden naar 
bezwaren tegen schending van de hoorplicht en in verband met nieuw ingebrachte 
feiten –, ondeugdelijke motivering (124 bezwaren), en anderszins onzorgvuldig 
handelen (126 bezwaren). Drieëndertig van al deze bezwaren hebben alleen of 
in hun gezamenlijkheid tot 23 honoreringen in het kader van bezwaar/beroep 
geleid. De kansen op honorering zijn het grootst in geval van conflict of interest, 
schending van de spelregels, en een ondeugdelijke motivering. Het aantal bezwa-
ren van inhoudelijke aard (251 bezwaren) leidde slechts één maal, en wel naar 
aanleiding van een rechterlijke uitspraak, tot honorering. In drie andere gevallen 
werd gehonoreerd, terwijl tevens sprake was van een gegrond formeel bezwaar. 
Desalniettemin hebben juist deze inhoudelijke bezwaren (referentenoordeel 
ontoereikend, samenstelling commissie – qua expertise – ontoereikend, verkeerd 
gebruik van het referentenoordeel door de commissie, gang van zaken interview 
incorrect, inhoudelijk oordeel incorrect) in samenhang met de daarop betrekking 
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hebbende overwegingen van de Commissie B&B, de heersende opvattingen in de 
bestuursrechtelijke literatuur en de voorhanden zijnde jurisprudentie mede in 
beschouwing genomen, tot mijns inziens opmerkelijke conclusies geleid. Aller-
eerst blijkt het standpunt van de Commissie B&B dat het referentenoordeel geen 
onderbouwing behoeft, gezien de bestuursrechtelijke literatuur en de jurispru-
dentie, niet verdedigbaar. In het verlengde hiervan ligt de behandeling door een 
beoordelingscommissie van (te) magere referentenrapporten. Daarbij is relevant 
dat de Commissie B&B een beoordelingscommissie in zijn algemeenheid ziet 
als een gremium van generalisten, terwijl deze Commissie tegelijkertijd vindt 
dat een beoordelingscommissie het expertiseoordeel van de referenten, mits 
beargumenteerd, mag aanvullen en overrulen. Uit de overgrote meerderheid 
van de inhoudelijke bezwaren blijkt dat de (afgewezen) onderzoekers hier grote 
moeite mee hebben. Om de procedure transparanter te maken is derhalve voor-
gesteld om in de Regeling subsidieverlening NWO expliciet voor te schrijven dat 
beoordelingscommissies enkel mogen optreden als generalist, ook indien het om 
een beoordelingscommissie gaat in het kader van een thematische programma. 
Met het oog op die transparantie wordt ook voorgesteld om de preadviseur als 
beoordelaar van de referentenoordelen af te schaffen. Immers, gebruikmaking 
door de commissie van preadviseurs schept verwarring doordat de bezwaarde 
– terecht of ten onrechte – ervan uitgaat dat de preadviseur opereert vanuit zijn 
vakinhoudelijke expertise, terwijl uit het onderzoek blijkt dat zijn inbreng geen 
meerwaarde heeft. Daar komt bij dat volgens de Commissie B&B het risico van 
oncontroleerbaar hobbyisme bij inschakeling van een adviseur niet valt uit te 
sluiten. Bovendien hebben de bezwaren over de ontoereikendheid van referen-
tenrapporten tot de conclusie geleid dat NWO die de verantwoordelijkheid draagt 
van de referentenkeuze, zich voor die keuze zal moeten verantwoorden tegenover 
de burger/onderzoeker zoals dat een overheidsorgaan binnen een rechtsstaat 
betaamt.

Alle bezwaren tegen de gang van zaken bij interviews betreffen interviews 
afgelegd in het kader van het Vernieuwingsimpulsprogramma. Aan de hand van 
een aantal concrete zaken waarin deze bezwaren spelen, is duidelijk gemaakt 
waarom de interview methode zoals deze toegepast wordt, tekort schiet respectie-
velijk om grondige verbetering vraagt.

De indeling naar bezwaartypen is gebaseerd op de bezwaar-/beroepspraktijk. 
Bezwaren tegen de hoofdregels van de Awb konden vanwege het aantal keren dat 
hierop een beroep werd gedaan, voor een aanzienlijk gedeelte afzonderlijk worden 
geclassificeerd. Het betreft hier, afgezien van bezwaren vanwege beweerde con-
flicts of interest (art. 2:4 Awb), bezwaren vanwege een beweerde ondeugdelijke 
motivering (art. 3:46 Awb), en schending van de hoorplicht (art. 4:7 Awb). Bezwa-
ren vanwege beweerde onvoldoende zorgvuldige voorbereiding van het bestre-
den besluit (art. 3:2 Awb) zijn, afhankelijk van de formulering van het bezwaar, 
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ondergebracht ofwel onder ‘schending van wettelijke regels’ ofwel onder ‘overig 
onzorgvuldig’. In het kader van schending van het formele zorgvuldigheidscrite-
rium (art. 3:2 Awb) wordt de praktijk van verdeling van de bestuurlijke bewijslast 
in subsidiezaken geïllustreerd aan de hand van twee saillante voorbeelden. De 
conclusie luidt hier dat niet zozeer de zogenaamde vrije bewijslastverdeling in 
het bestuursrecht respectievelijk een tekort aan onderzoek naar de feiten door de 
Commissie B&B, maar veeleer machtsmisbruik van het betrokken bestuursor-
gaan debet is aan een aaneenschakeling van procedures of – wanneer de burger 
het opgeeft – een unfaire uitkomst van de bestuurlijke voorprocedure. Hierop 
inhakend is mijn stelling dat de voorstellen van de Commissie Ilsink ter verbete-
ring op het punt van de bestuurlijke bewijslast en het onderzoek naar de feiten, 
het werkelijke obstakel (machtsmisbruik) niet uit de weg zullen ruimen, maar 
vooral zullen leiden tot een verdere juridisering van de bestuurlijke procedures.

Een ander belangrijk aspect dat bij de bespreking van de schending van gege-
ven brochureregels naar boven komt, is de reikwijdte van de bevoegdheid van het 
besluitnemend bestuursorgaan om van het advies van een beoordelingscommis-
sie af te wijken. Het bestuursorgaan heeft de beoordelingscommissie van wie 
het bestuursorgaan een prioriteringsadvies ontvangt, zelf gemandateerd tot het 
inhoudelijk beoordelen en prioriteren van de aanvragen binnen een subsidieronde. 
Desondanks luidt mijn conclusie dat het bestuursorgaan de facto geen ruimte 
heeft om op inhoudelijke gronden van dat advies af te wijken. Het bestuursorgaan 
zal, indien zij het advies van de beoordelingscommissie niet acceptabel vindt, het 
advies moeten retourneren naar deze commissie met het verzoek tot correctie of 
de commissie van haar taak moeten ontslaan en een andere (Ad Hoc) commissie 
moeten benoemen die het oordeel over dient te doen. Op grond van beleidsmatige 
overwegingen kan het bestuursorgaan slechts van bedoeld advies afwijken, mits 
de beleidsmatige (selectie)criteria tevoren afdoende gespecificeerd kenbaar zijn 
gemaakt.

Voor wat betreft nieuw in te brengen feiten is de hoofdlijn die de Commissie 
B&B volgt pragmatisch. Ik heb voorgesteld om deze pragmatische lijn in zijn 
scherpst mogelijke vorm te volgen, dat wil zeggen dat alleen rekening wordt 
gehouden bij de beoordeling van aanvragen met die informatie die een aanvrager 
in zijn aanvraag heeft verwerkt. Daarnaast heb ik – gezien het feit dat bij NWO 
kwaliteit voorop staat, terwijl de Awb dit niet verbiedt – geadviseerd om door de 
referenten aangedragen verbeterpunten, voor zover de aanvrager die overneemt 
in zijn weerwoord, te beschouwen als onderdeel van de aanvraag.

Het onderzoek maakt duidelijk dat op het punt van de motivering van het 
afwijzingsbesluit nog wel een verbeterslag te maken valt. Van de 276 zaken die 
de volledige bezwaar-/beroepsprocedure hebben doorlopen, voldeden 124 zaken 
(45%) niet aan het vereiste dat de motivering een vertaling van het referentenoor-
deel in een met eigen woorden geformuleerd eigen standpunt dient te geven. 
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In 71,5% van de gevallen waarin dit wel relevant was, werd niet vermeld of het 
voorstel al dan niet subsidiabel was. Het aantal gevallen waarin in de motivering 
niet tot uitdrukking werd gebracht wat de beoordelingscommissie in essentie van 
het wederhoor vond, ligt nog hoger. Wat dit laatste punt betreft heb ik betoogd 
dat in het merendeel van de gevallen een motivering van het weerwoord in het 
afwijzingsbesluit achterwege kan blijven, omdat het er slechts om gaat dat de 
argumenten van de commissie die hebben geleid tot afwijzing van de subsidie-
aanvraag, duidelijk zijn. Veelal zal dat, ook zonder specifieke motivering ten aan-
zien van het weerwoord, het geval zijn. Uit het onderzoeksmateriaal komt tevens 
naar voren dat in het afwijzingsbesluit bij herhaling de specifieke informatie die 
de beoordeling van de afzonderlijke subsidieaanvraag betreft, ontbreekt, en die 
een afgewezen aanvrager voor een goed begrip van zijn zaak in het aan hem 
gerichte afwijzingsbesluit mag verwachten.

In Hoofdstuk 9 worden de contraire zaken, welke gemiddeld één per onder-
zoeksjaar bedragen uitgebreid aan de orde gesteld. Zij betreffen zaken waarin het 
Algemeen Bestuur een van de Commissie B&B afwijkend besluit nam. Voorts 
bevat Hoofdstuk 9 een overzicht van alle 18 bezwaar-/beroepszaken waarbij de 
rechter is ingeschakeld. Als belangrijkste rechterlijke overwegingen kunnen 
genoemd worden dat NWO beleidsvrijheid heeft zolang zij voldoet aan de voorge-
schreven procedureregels, en dat het eindoordeel van de beoordelingscommissie 
doorslaggevend is. Zo komt ook naar voren dat zelfs een aantal van vijf excellente 
referentenrapporten geen garantie biedt voor honorering van de aanvraag.

Tenslotte wordt in deel II onderzocht in hoeverre de overwegingen van de 
Commissie B&B hout snijden en dientengevolge voorspellende waarde kunnen 
hebben voor toekomstige bezwaar-/beroepszaken. De onderzoeksbevindingen 
leiden tot de slotconclusie dat het primaire proces op een aantal punten verbete-
ring behoeft.

Deel III biedt een terugblik betreffende het juridische kader (hoofdstuk 13), en 
een toekomstperspectief als slotbeschouwing (hoofdstuk 14). 

Omdat deze studie is opgebouwd rond de honoreringskansen van subsidieaan-
vragers, komen de onderzoeksbevindingen betreffende het juridisch kader waar-
binnen NWO haar subsidiebesluiten neemt, her en der verspreid, vooral over 
hoofdstuk 9, aan de orde. Wanneer deze onderzoeksbevindingen worden afgezet 
tegen hetgeen in paragraaf 2.7 (met een schets van het juridische kader zoals door 
NWO gebruikt) en hoofdstuk 3 (met algemene beschouwingen over het instrument 
van B&B) staat vermeld, leidt dat tot een aantal belangrijke conclusies. Daarom 
geeft hoofdstuk 13 een overzicht van deze onderzoeksbevindingen en conclusies. 
Voor wat betreft het formeel wettelijk kader luidt de conclusie dat NWO in zijn 
algemeenheid aan de hoorplicht en de wettelijke termijnen voldoet. Ten aanzien 
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van de motiveringsplicht valt nog een verbeterslag te maken. Teneinde de rechts-
bescherming beter te dienen die de Awb nastreeft, zal het Algemeen Bestuur van 
NWO tegelijk met de herroeping of vernietiging van een in bezwaar of beroep 
bestreden besluit, voor zover noodzakelijk, een nieuw besluit moeten nemen. 
Daarnaast behoeft de positie van de NWO-beoordelings(advies)commissies en 
de Commissie B&B verduidelijking. Het verdient aanbeveling om de onderlinge 
posities van de gremia die een rol spelen bij de beoordeling van NWO-subsidieaan-
vragen in de Regeling subsidieverlening NWO vast te leggen, alsook de vereisten 
waaraan een referent moet voldoen. De procedureregels uit deze regeling zouden 
zonder uitzondering van toepassing moeten zijn op alle NWO-programma’s, die 
niet als ‘klein’ bestempeld kunnen worden. Voor laatstbedoelde programma’s zou 
de regeling ook minimum voorwaarden moeten geven. Door aldus de inrichting 
van haar subsidiebeoordelingsprocedures transparanter te maken, zal NWO sub-
sidiëring van het kwalitatief beste onderzoek beter kunnen faciliteren.

In Hoofdstuk 14 worden de belangrijkste verbeterpunten nader bediscussieerd 
en aanbevelingen ter zake gedaan. Het betreft de volgende punten:
1. NWO zal de referentenkeuze moeten verantwoorden. Voorgesteld is daaraan 

invulling te geven via bekendmaking van de te gebruiken respectievelijk de 
feitelijk gebruikte referentenpool, alsook door opstelling van een instructiepro-
tocol, dat bij die keuze gevolgd dient te worden. Bij dat protocol zou beperking 
tot inschakeling van in principe twee, en in geval van tegenstrijdige referenten-
rapporten maximaal drie referenten voorgeschreven moeten worden.

2. Het referentenoordeel zal onderbouwd moeten zijn. Verder worden aanbeve-
lingen gedaan voor de inrichting van het referentenformat om het referen-
tenoordeel te optimaliseren.

3. De beoordelingscommissie zou zich moeten onthouden van het overrulen van 
het referentenoordeel. In geval van twijfel over de technisch-wetenschappelijke 
correctheid van het expertise oordeel zou de beoordelingscommissie onafhan-
kelijke expertise moeten kunnen inschakelen. De figuur van de preadviseur 
zou moeten verdwijnen.

4. Het doel en de rol van het interview binnen de VI-procedure zou in de VI-
brochure moeten worden aangegeven, alsook de exacte selectiecriteria bekend 
gemaakt moeten worden. Daarnaast zou er een interviewprotocol beschikbaar 
moeten zijn voor de interviewcommissie.

5. In de afwijzingsbesluiten mag informatie die relevant is voor een goed begrip 
van de ten aanzien van een individuele aanvraag gevolgde procedure, niet ont-
breken.



423

Samenvatting

Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor enkele specifieke onderwerpen, te 
weten:
a. het belang van de Code Belangenverstrengeling, die blijkt te werken;
b. de hoorplicht, in eerste instantie;
c. de gebondenheid van het bestuursorgaan aan het commissieadvies;
d. de omgang met kennelijk ongegronde bezwaren, en
e. de totstandkoming van het eindoordeel van de beoordelingscommissie.
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