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Geachte heer Schleim,
De brief waarin u mij op de hoogte stelt van de weigering van NWO uw
subsidieaanvraag te subsidiëren, heb ik in goede orde ontvangen. Naast de
informatie die ik van l! heb ontvangen laatstelïk bï mail van 16 februari 2017
heb ik NWO gevraagd mij informatie te verschaffen over uw zaak.
Uit de verschillende stukken begrijp ik dat in het verleden door NWO een
beoordelingsfout is gemaakt bij de weigering van een subsidieverlening. Deze
weigering was onvoldoende gemotiveerd. De afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State heeft dit teruggedraaid waarna NWO, conform de uitspraak,
alsnog de subsidie aan u heeft toegekend. Uw vordering voor vergoeding van
meerkosten is door NWO afgewezen. Hiertegen heeft u bezwaar gemaakt. De
bezwaarprocedure is inmiddels afgerond: op woensdag 18 januari jl. heeft het
algemeen bestuur van NWO besloten dat het bezwaar ongegrond is, onder
overneming van het advies van de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften
NWO.

Ik betreur het zeer dat NWO een beoordelingsfout heeft gemaakt bij de weigering
de subsidieaanvraag te subsidiëren en dit tevens onvoldoende heeft gemotiveerd.
NWO is echter een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn eigen beslissingen neemt.
Tegen deze beslissingen staat bezwaar en beroep open. U heeft van deze
mogelijkheden gebruik gemaakt waarna de subsidie alsnog is toegekend. Dit geeft
mij voldoende vertrouwen dat het systeem rondom subsidieverlening goed en
onafhankelijk functioneert. Mijn ambtenaren hebben met NWO gesproken en
benadrukt dat besluiten om subsidies toe te kennen of af te wijzen goed
gemotiveerd dienen te worden. Ik zal zelf in mijn overleg met de raad van
bestuur van NWO dit nogmaals benadrukken.
Met vriendelijke

groet,
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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