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Deze tekst is samengesteld voor personen en organisaties die met ZonMw te maken hebben. Het is 
ZonMw er alles aan gelegen om op een zorgvuldige manier met haar relaties om te gaan. Toch kan 
het voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van ZonMw. Dat kan variëren van kritiek op 
het algemene beleid tot de specifieke bejegening door een medewerker. Zulke signalen willen wij als 
ZonMw graag ontvangen om daarmee onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Een telefoontje, 
emailbericht of brief naar ZonMw met uw kritiek wordt op prijs gesteld. 
 
Het kan gebeuren dat uw kritiek verder gaat dan signaleren. U bent onheus bejegend of u bent 
ontevreden over de manier waarop ZonMw een voorval heeft afgehandeld. Ook kan het zijn dat u het 
niet eens bent met de afwijzing van een projectvoorstel. Deze tekst beschrijft de verschillende 
procedures voor signaleren, klagen en bezwaar maken bij ZonMw. 
 
Deze tekst is met grote zorgvuldigheid gemaakt. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. De 
wettelijke bepalingen zijn doorslaggevend.   
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1 Signaleren 
ZonMw gaat ervan uit dat klachten die mondeling worden ingediend over minder zware gedragingen 
gaan dan schriftelijke klachten. Voor de afhandeling van mondelinge klachten geldt een eenvoudige 
procedure. Dit soort klachten worden bijvoorbeeld niet in de jaarlijkse registratie opgenomen.  
 
Wanneer u per telefoon of aan de balie een klacht indient, vraagt de baliemedewerker u het probleem 
met de betrokken medewerker te bespreken. De medewerker zal u te woord staan en proberen de 
klacht op te lossen en u tevreden te stellen. Een dergelijk gesprek wordt altijd aan de directie gemeld. 
Als u de klacht niet met de betrokken medewerker wilt bespreken, is dat een aanwijzing dat de klacht 
zwaarwegend is. In dat geval adviseert ZonMw u altijd om de klacht schriftelijk in te dienen.  
 
Ook als een mondelinge klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, wijst de medewerker op de 
mogelijkheid de klacht op schrift te zetten en die aan de directeur van ZonMw te sturen. De klacht 
wordt dan na ontvangst afgehandeld zoals hieronder is beschreven. 

2. Klagen 
Hieronder volgt een beschrijving van de klachtenprocedure van ZonMw. Deze procedure is gebaseerd 
op de Algemene wet bestuursrecht, met welke regels ZonMw te maken heeft. Eerst wordt beschreven 
wat onder een klacht wordt verstaan. Daarna volgt een beschrijving over het indienen van een klacht 
en tenslotte wordt de afhandeling van de klacht door ZonMw uitgelegd.  
 
Als openbare organisatie heeft ZonMw zorgvuldigheid in de contacten met personen en organisaties 
hoog in het vaandel staan. Toch kan het gebeuren dat iemand ontevreden is over de behandeling 
door ZonMw.  
 
Als u over de behandeling door ZonMw ontevreden bent, kunt u een schriftelijke klacht indienen. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om de manier waarop een projectaanvraag behandeld is, de wijze waarop u 
door een medewerker bejegend bent, fouten die in een administratieve afhandeling zijn gemaakt of 
onjuiste voorlichting die door ZonMw is gegeven.  
 
Iedere klacht wordt zorgvuldig onderzocht en afgehandeld, want het is ook in het belang van ZonMw 
dat de dienstverlening, waar nodig, verbetert. Alle klachten die schriftelijk worden ingediend, komen 
terecht in de klachtenregistratie. Deze wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Om uw privacy te 
beschermen, neemt ZonMw geen persoonlijke gegevens in deze registratie op. 

2.1 Waar moet een klacht aan voldoen? 
Als u een schriftelijke klacht indient, moet u tenminste de volgende gegevens in uw brief opnemen. 
Uw naam, adres, verzenddatum en de brief moet ondertekenend zijn. Dit betekent dat een 
emailbericht of fax door een ondertekenende brief gevolgd dient te worden alvorens de klacht in 
behandeling wordt genomen.  
 
Kern van uw klacht is een beschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt. U stuurt uw 
klacht naar ZonMw, t.a.v. de directeur, postbus 93245, 2509 AE Den Haag. 

2.2  Wie behandelt mijn klacht?  
De directeur van ZonMw behandelt de klachten die schriftelijk binnenkomen. De directeur moet binnen 
de wettelijke termijn van zes weken na ontvangst van de klacht een beslissing nemen of uw klacht 
gegrond of ongegrond is. In bijzondere gevallen kan de behandeling van de klacht langer dan zes 
weken duren, maar de afhandeling mag nooit langer dan tien weken in beslag nemen. Wanneer 
vertraging in de behandeling ontstaat, krijgt u daarvan bericht met vermelding van de redenen.  

2.3 Hoe verloopt de procedure bij een klacht?  
Na ontvangst van uw klacht krijgt u een bevestiging. De directeur van ZonMw beoordeelt vervolgens 
of de eerder genoemde gegevens in de brief staan. Als er gegevens ontbreken, ontvangt u daarvan 
bericht en krijgt u de gelegenheid de ontbrekende gegevens aan te vullen. De klacht wordt vervolgens 
getoetst aan de verdere eisen die de wet stelt. Onder bepaalde omstandigheden hoeft ZonMw uw 
klacht namelijk niet in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld als er al eerder een klacht van uzelf over 
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hetzelfde probleem werd behandeld, als het probleem langer dan een jaar vóór de indiening van de 
klacht plaatsvond of als het belang van behandeling van de klacht niet zwaar genoeg is. Als de klacht 
om een van deze redenen niet behandeld wordt, ontvangt u binnen vier weken hierover bericht.  
 
Als ZonMw uw klacht in behandeling neemt, krijgt u na enige tijd een uitnodiging om door de directeur 
van ZonMw gehoord te worden. Horen kan telefonisch of op het ZonMw kantoor plaatsvinden. Op 
deze wijze kunt u uw klacht toelichten. Ook de betrokken medewerker kan zijn of haar standpunt naar 
voren brengen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Na de hoorzitting neemt de ZonMw 
directeur een beslissing. De beslissing en het verslag van de hoorzitting worden u toegestuurd.  

2.4 Nationale ombudsman  
Als u het niet eens bent met de beslissing van de ZonMw-directeur, kunt u daarover vervolgens een 
klacht indienen bij de Nationale ombudsman, postbus 93122, 2509 AC Den Haag.  

2.5 Meer informatie?  
Als u na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over de klachtenprocedure, kunt u telefonisch 
contact opnemen met het directiesecretariaat van ZonMw, 070 349 51 05. 

3. Bezwaar maken 
In dit gedeelte volgt een beschrijving van de bezwaarschriften procedure van ZonMw. ZonMw valt 
onder de Algemene wet bestuursrecht, waarin de procedure voor het maken van bezwaar is 
vastgelegd.  
 
Ieder projectvoorstel dat wordt ingediend bij ZonMw krijgt een serieuze en grondige beoordeling. De 
beoordelingsprocedure staat beschreven in een gratis brochure, die u bij ZonMw kunt opvragen. Op 
grond van die beoordeling besluit ZonMw om een project toe te kennen of af te wijzen. Als dat besluit 
is genomen, krijgt u als indiener van het voorstel daarover schriftelijk bericht. Hierin is de afweging 
opgenomen die heeft geleid tot het besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere 
belanghebbende die het niet eens is met een besluit, daartegen bezwaar maken. ZonMw is verplicht 
om na ontvangst van het bezwaarschrift een hoorzitting te houden. Voor de behandeling van 
bezwaarschriften heeft ZonMw een onafhankelijke commissie ingesteld. Deze commissie adviseert 
het bestuur dat uiteindelijk een beslissing op uw bezwaar neemt. De commissieleden zijn niet in dienst 
van ZonMw en kunnen zodoende een onafhankelijk oordeel vormen.  
 
Hieronder wordt uitgelegd wat u moet doen als u bezwaar wilt aantekenen.  

3.1 Wie kan bezwaar maken?  
Volgens de wet kan iedereen die belang heeft bij het besluit dat door ZonMw is genomen, daartegen 
bezwaar maken. Een belanghebbende kan een persoon zijn, wiens verzoek is afgewezen, maar ook 
een organisatie. Een belangrijke voorwaarde is dat u als indiener van het bezwaar direct in uw 
persoonlijk belang getroffen moet zijn. 
 
Er zijn gevallen denkbaar waarin een besluit van ZonMw niet tegen u persoonlijk is gericht, maar 
waarin het besluit wel direct uw belang raakt. Ook in dat geval kunt u bezwaar maken. U bent 
uiteraard vrij om uw bezwaar door iemand anders te laten indienen; die persoon dient u dan wel 
schriftelijk te machtigen om namens u op te treden.  

3.2  Waartegen kunt u bezwaar maken?  
Een bezwaarschrift kunt u alleen indienen tegen een besluit van ZonMw dat schriftelijk is genomen. Er 
zijn een paar soorten besluiten die uitgezonderd zijn. Tegen algemene voorschriften, die niet het 
belang van een specifieke persoon of instelling betreffen en tegen beslissingen die het algemene 
beleid van ZonMw weergeven kunt u geen bezwaar maken. Mondeling meegedeelde beslissingen 
vallen ook niet onder de regeling van de bezwaarschriften. Pas als het besluit zwart op wit is gezet, 
kunt u bezwaar maken. Het is wel mogelijk om over een mondelinge mededeling of beslissing een 
klacht in te dienen. Ook besluiten die een rechtshandeling naar burgerlijk recht inhouden, vallen buiten 
de regeling. Hieronder valt bijvoorbeeld het besluit van ZonMw om een conferentiezaal te huren of om 
kantoorartikelen te kopen. Tenslotte kan tegen feitelijke handelingen geen bezwaar worden gemaakt. 
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Een feitelijke handeling heeft niet als doel om een recht of een plicht te laten ontstaan of te 
veranderen. Voorbeelden zijn het uitschrijven van een vergadering of het aannemen van een 
uitnodiging. In ieder geval geldt een besluit op een verzoek voor financiële bijdrage als een besluit 
waartegen u bezwaar kunt maken. Een referentenoordeel, waarop ZonMw onder meer het besluit 
baseert, valt hier overigens wel weer buiten.  

3.3 Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?  
Uw bezwaar moet schriftelijk worden ingediend. De brief waarin u bezwaar maakt, het bezwaarschrift 
genoemd, moet uw naam, adres, verzenddatum en ondertekening bevatten. U stuurt het 
bezwaarschrift naar het bestuur van ZonMw, Postbus 93245, 2509 AE Den Haag.  
 
In het bezwaarschrift moet het besluit waartegen u bezwaar maakt omschreven zijn. Voor de 
duidelijkheid dient u een kopie van het ZonMw-besluit bij te voegen. Het is van belang dat u zo 
duidelijk mogelijk omschrijft op welke gronden u het niet eens bent met het ZonMw-besluit. Deze 
motivering is het hart van uw bezwaarschrift. U kunt bijlagen meesturen om uw standpunt te 
ondersteunen.  
 
Als uw bezwaarschrift niet aan één van deze eisen voldoet, geeft ZonMw u in het algemeen enkele 
weken de gelegenheid om de ontbrekende gegevens aan te vullen.  

3.4 Hoe verloopt de procedure bij een bezwaarschrift?  
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat ZonMw het besluit heeft verzonden. Voor 
het einde van de termijn moet het bezwaarschrift zijn ontvangen. Bezwaarschriften die te laat zijn 
ingediend kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaar niet behandeld 
wordt en er geen beoordeling plaatsvindt. Het is daarom belangrijk de 6-wekentermijn in de gaten te 
houden.  
 
De wet schrijft voor, dat de procedure binnen tien weken na binnenkomst van uw bezwaarschrift moet 
zijn afgerond. In bijzondere gevallen kan de procedure met vier weken worden verlengd. ZonMw 
stuurt u een bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Het kan zijn dat ZonMw naar 
aanleiding van uw bezwaarschrift verder met u wil overleggen over het oorspronkelijke besluit. De 
directie laat u dat zo snel mogelijk weten.  
Het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie bepaalt een datum waarop de hoorzitting 
plaatsvindt. U krijgt hierover minstens twee weken vooraf bericht. Als u voor de hoorzitting nog 
verdere gegevens bij de commissie wilt indienen, hebt u hiervoor tot tien dagen voor de zittingsdatum 
de tijd. Ongeveer een week voor de zitting krijgt u een kopie van het verweer van ZonMw. Vanaf die 
tijd kunt u ook het hele dossier inzien in de bibliotheek van ZonMw. Op de hoorzitting, die gehouden 
wordt in het NWO-kantoor, geeft de commissie u de gelegenheid uw bezwaar toe te lichten. Ook komt 
het verweer van ZonMw aan de orde.  
 
Na de zitting stelt de commissie een advies voor het bestuur op. Het bestuur neemt een besluit op 
basis van het advies van de commissie. Afhankelijk van de opdrachtgever van ZonMw is dit het 
ZonMw-bestuur of het NWO-bestuur. ZonMw stuurt het besluit, vergezeld van het advies van de 
commissie, daarna aan u toe. Als u het niet eens bent met het besluit van het bestuur, kunt u 
vervolgens in beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht) binnen het rechtsgebied waarin uw 
woonplaats valt. Uw beroepschrift moet door de rechtbank binnen zes weken na de dag van 
verzending van het besluit zijn ontvangen. Voor het indienen van het beroepschrift wordt griffierecht 
geheven. Nadere informatie over de beroepsprocedure, de hoogte van het griffierecht en de wijze van 
betalen kunt u verkrijgen bij de griffie van de rechtbank.  

3.5 Meer informatie?  
Als u meer informatie wilt over het maken van bezwaar, kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie Bezwaarschriften ZonMw, telefoon 070 349 4067 en bezwaar@nwo.nl.  
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