
Correspondentie	tussen	Argos	en	ZonMw	over	belangenverstrengeling	bij	
toekenning	subsidies	

Argos: 
 
Beste Cassandra, 
 
Zoals beloofd, volgen hieronder de belangrijkste vragen van Argos aan ZonMw-directeur Henk 
Smid: 
 
-         Wat vindt u van het advies van de commissie bezwaarschriften NWO/ZonMW in Doss. 
Nr.: 01.82.2015.048 / Zaak Nr.: 2015.048? 
-         Hoeveel geld was met deze subsidieronde (Open Ronde 4) gemoeid? 
-         Hoeveel subsidiegeld is binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen tot dusver 
toegekend (van het totale bedrag van 91 miljoen euro over de periode 2011-2022)? 
-         Hoe vaak is het sinds de introductie van de gedragscode in 2010 gebeurd dat leden van de 
programmacommissie cq. beoordelingscommissie GGG zelf één of meer subsidieaanvragen 
indienden? 
-         Hoe vaak is het bij de andere subsidieprogramma’s van ZonMw sinds de introductie van de 
gedragscode in 2010 voorgekomen dat leden van de programmacommissies cq 
beoordelingscommissies zelf één of meer subsidieaanvragen indienden? 
-         In genoemd advies van de commissie bezwaarschriften staat dat ZonMw bij de introductie 
van de gedragscode in 2010 een uitzonderingsclausule heeft ingesteld die het voor leden van een 
beoordelingscommissie mogelijk maakt om in de betreffende subsidieronde zelf ook een 
aanvraag in te dienen. Waarom heeft ZonMw hiertoe besloten? 
-         Hoe moeilijk/makkelijk is het om leden te werven voor een beoordelingscommissie indien 
deze niet zelf een aanvraag mogen indienen? 
-         Welke gevolgen heeft dit advies van de commissie bezwaarschriften voor de werkwijze 
van ZonMw bij de beoordeling van subsidieaanvragen? 
-         In hoeverre heeft ZonMw haar werkwijze na dit advies aangepast? 
-         De commissie bezwaarschriften heeft ZonMw geadviseerd een nieuw besluit te nemen 
over de betreffende subsidieaanvraag, en het bestuur van ZonMw in overweging gegeven om 
tevens de andere aanvragen in deze ronde opnieuw te beoordelen, gezien het feit dat de schijn van 
belangenverstrengeling is gewekt bij de wijze waarop deze beoordeling heeft plaatsgevonden. 
Heeft u dit laatste gedaan? Waarom wel/niet? 
Deze en andere vragen zou ik graag tijdens een radio-interview aan de heer Smid voorleggen. 
Let op: het is nadrukkelijk onze bedoeling (en onze journalistieke plicht) om (ook) het standpunt 
en de argumenten van ZonMw over deze kwestie adequaat in de uitzending weer te geven. Ik 
hoop dan ook van harte dat de heer Smid bereid is ons te woord te staan. 
 
Ik kijk uit naar je reactie! 
 
Dank & groet, 
 
Eric Arends 
Redactie Argos, VPRO/VARA/Human Radio 1 



ZonMW: 
 
Beste Eric, 
 
 
Hierbij onze schriftelijke verklaring in reactie op jullie vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cassandra Appelman 
	
Hierbij	onze	schriftelijk	reactie	op	uw	vragen	nav	Doss.	Nr.:	01.82.2015.048	
/	Zaak	Nr.:	2015.048	 
In	2015	heeft	de	bezwaarcommissie	NWO/ZonMw	Doss.	Nr.:	01.82.2015.048	
/	Zaak	Nr.:	2015.048	behandeld.	In	deze	zaak	werd	inhoudelijk	bezwaar	
gemaakt	tegen	het	niet	toekennen	van	subsidie	door	één	van	de	aanvragers.	
Bij	de	behandeling	van	het	bezwaar	door	de	bezwaarcommissie	is	
geconstateerd	dat	de	‘Code	ter	voorkoming	van	oneigenlijke	beïnvloeding	
door	belangenverstrengeling’	
(https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Code_belangenv
erstrengeling__inclusief	_digitaal_belangenformulier_09022012.pdf	)	(hierna	
genoemd	‘Code	Belangenverstrengeling’)	onvoldoende	is	nageleefd;	in	de	
beoordelingscommissie	zaten	leden	die	ook	zelf	een	aanvraag	hadden	
ingediend	in	de	betreffende	subsidieronde.	Wij	betreuren	deze	gang	van	
zaken	en	hebben	daarom	na	deze	bezwaarprocedure	de	controle	op	de	
naleving	van	deze	Code	Belangenverstrengeling	bij	ZonMw	verscherpt.	 

Verder	heeft	de	bezwaarcommissie	in	haar	advies	aangegeven	dat	de	schijn	
van	belangenverstrengeling	mogelijk	ook	voor	de	andere,	in	die	ronde	
beoordeelde	subsidieaanvragen,	zou	kunnen	gelden.	De	bezwaarcommissie	
heeft	het	bestuur	van	ZonMw	geadviseerd	te	bekijken	of	op	die	grond	de	
gehele	beoordelingsprocedure	van	de	subsidieronde	opnieuw	zou	moeten	
worden	gedaan.	Om	hier	een	oordeel	over	te	kunnen	geven,	heeft	het	
bestuur	van	ZonMw	informatie	ingewonnen	bij:	 

• voorzitter	van	de	commissie	(deze	onafhankelijke	voorzitter	heeft	geen	
enkele	betrokkenheid	bij	 subsidieaanvragers	of	de	andere	instituten	
en	organisaties	die	een	aanvraag	hadden	ingediend);	  



• directie	van	ZonMw;	  

• coördinator	en	programmasecretaris	van	de	betreffende	ronde.	  

Hierbij	is	met	name	gekeken	of	er	sprake	is	geweest	van	feitelijke	
oneigenlijke	beïnvloeding	van	de	beoordelingsprocedure.	Om	oneigenlijke	
beïnvloeding	uit	te	sluiten,	heeft	een	beoordelingsprocedure	bij	ZonMw	
meerdere	mechanismen.	Zo	is	het	besluit	van	de	beoordelingscommissie	
gebaseerd	op	het	oordeel	van	meerdere	externe	(inter)nationale	referenten.	
De	gevraagde	referenten	zijn	expert	op	het	vakgebied	van	de	
subsidieaanvraag.	Deze	onafhankelijke	referenten	beoordelen	afzonderlijk	
van	elkaar	de	ingediende	subsidieaanvraag.	Op	de	beoordeling	van	de	
referenten	kan	de	aanvrager	een	reactie	(wederhoor)	geven.	Een	aantal	
leden	van	de	beoordelingscommissie	–	zonder	enige	betrokkenheid	bij	de	
subsidieaanvraag	-	wegen	de	oordelen	van	de	referenten	en	het	wederhoor	
en	schrijven	vervolgens	een	pre-advies	voor	de	beoordelingscommissie.	Het	
dossier	van	de	subsidieaanvraag	wordt	in	een	commissievergadering,	waar	
alle	leden	van	de	beoordelingscommissie	aanwezig	zijn,	besproken.	De	
commissieleden	met	een	mogelijke	betrokkenheid	verlaten	op	dat	moment	
de	vergadering.	 	

Indien	er	wordt	afgeweken	van	het	eindoordeel	dat	op	basis	van	het	
subsidiedossier	mag	worden	verwacht	dan	wordt	dit	goed	beargumenteerd	
en	door	de	gehele	commissie	besproken,	gewogen	en	besloten.	Deze	
werkwijze	is	ook	in	de	zaak	nr.	2015.048	gevolgd.	 	

Op	basis	van	deze	gesprekken	en	waarborgen	in	de	procedure,	die	zorgvuldig	
werden	uitgevoerd,	kon	oneigenlijke	beïnvloeding	van	de	
boordelingsprocedure	van	de	andere	subsidieaanvragen	worden	uitgesloten.	
Op	grond	van	deze	informatie	heeft	het	bestuur	een	inschatting	gemaakt	van	
de	zorgvuldigheid	van	de	procedure	en	gebruikte	argumentatie	en	besloten	
de	beoordelingsprocedure	niet	opnieuw	te	doen.	 	

De	reden	dat	in	de	genoemde	casus	zo	is	gehandeld	komt	voort	uit	het	
spanningsveld	dat	er	is	tussen	het	vinden	van	commissieleden	zonder	enige	



betrokkenheid	met	subsidieaanvragen	en	-aanvragers	enerzijds	en	
benodigde	deskundigheid	van	commissieleden	anderzijds.	Dit	speelt	met	
name	op	gespecialiseerde	vakgebieden	of	wanneer	bevorderen	van	
samenwerking	tussen	verschillende	instituten	en	organisaties	het	doel	van	
de	subsidieronde	is.	In	dergelijke	gevallen	kan	het	moeilijk	zijn	inhoudelijk	
deskundige	commissieleden	te	vinden	die	geen	betrokkenheid	hebben	met	
de	subsidieaanvragen	die	beoordeeld	moeten	worden.	Omdat	ZonMw	hecht	
aan	een	eerlijke,	transparante	procedure	zonder	oneigenlijke	beïnvloeding	is	
na	deze	bezwaarprocedure	de	controle	op	de	naleving	van	de	Code	
Belangenverstrengeling	bij	ZonMw	verscherpt.	De	uitgebreide	
subsidieprocedure	met	verschillende	stappen	
(https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-	subsidie-aanvragen/)	
waarborgt	transparantie	en	een	onafhankelijke	deskundige	beoordeling	van	
de	subsidieaanvragen.	Een	belangrijke	waarborg	voor	onafhankelijkheid	en	
objectiviteit	is	de	beoordeling	van	subsidieaanvragen	door	onafhankelijke	
referenten.	De	combinatie	van	deze	subsidieprocedure	en	de	Code	
Belangenverstrengeling	voorkomt	oneigenlijke	beïnvloeding.	 

Argos: 

Beste Cassandra, 
 
Graag even contact over jullie verklaring. Die roept alleen maar nieuwe vragen op en geeft 
bovendien geen antwoord op (al) onze vragen. 
Gezien de ernst van de situatie (en het oordeel van rechtsgeleerden over deze kwestie) lijkt het 
me bovendien verstandig dat jullie het niet laten bij een schriftelijke verklaring, maar de 
bereidheid tonen om hierover op de radio uitleg te geven. 
Ik hoor graag. 
 
Hartelijke groet, 
Eric Arends 
 
Redactie Argos 
VPRO/VARA/Human Radio 1 
 

 

 



ZonMw: 

Beste Eric, 
 
De casus waar u vragen over heeft speelde bijna twee jaar geleden. De bezwaarcommissie heeft 
toen geconstateerd dat de Code Belangenverstrengeling onvoldoende is nageleefd. Na deze 
bezwaarprocedure is de controle op de naleving van de Code belangenverstrengeling binnen 
ZonMw verscherpt. Ook de persoon die deze zaak naar de bezwaarcommissie heeft gebracht, 
heeft aangegeven in te stemmen met het sluiten van de discussie over deze casus. Voor ZonMw is 
daarmee deze zaak gesloten en passen wij de geleerde lessen toe. 
Mocht onze verklaring tot onduidelijkheid aanleiding geven dan verzoek ik u concreet aan te 
geven wat onduidelijk is. Mogelijk kunnen we dat nog nader voor u toelichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cassandra Appelman 
communicatieadviseur 
 

Argos: 

Beste Cassandra, 
 
Kijk even goed naar mijn vragen. Met uitzondering van de laatste vraag is geen enkele vraag 
beantwoord in jullie reactie. Daar zou ik toch graag antwoord op krijgen. Met name op de vraag 
hoe (dus op welke manier, met welke concrete maatregelen) ZonMw na de bezwaarprocedure de 
controle heeft verscherpt. 
Belangrijkste vraag: mogen leden van beoordelingscommissies op dit moment wel of niet een 
eigen subsidieaanvraag indienen? 
Om te kunnen bepalen of het hier een incident betrof of niet, zou ik zsm graag concreet antwoord 
krijgen op de afzonderlijke vragen die ik vorige week stelde, en geen algemeen antwoord die al 
deze vragen links laat liggen: 
 
-         Hoeveel geld was met deze subsidieronde (Open Ronde 4) gemoeid? 
-         Hoeveel subsidiegeld is binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen tot dusver 
toegekend (van het totale bedrag van 91 miljoen euro over de periode 2011-2022)? 
-         Hoe vaak is het sinds de introductie van de gedragscode in 2010 gebeurd dat leden van de 
programmacommissie cq. beoordelingscommissie GGG zelf één of meer subsidieaanvragen 
indienden? 
-         Hoe vaak is het bij de andere subsidieprogramma’s van ZonMw sinds de introductie van de 
gedragscode in 2010 voorgekomen dat leden van de programmacommissies cq 
beoordelingscommissies zelf één of meer subsidieaanvragen indienden? 
-         In genoemd advies van de commissie bezwaarschriften staat dat ZonMw bij de introductie 
van de gedragscode in 2010 een uitzonderingsclausule heeft ingesteld die het voor leden van een 



beoordelingscommissie mogelijk maakt om in de betreffende subsidieronde zelf ook een 
aanvraag in te dienen. Waarom heeft ZonMw hiertoe besloten? 
-         Hoe moeilijk/makkelijk is het om leden te werven voor een beoordelingscommissie indien 
deze niet zelf een aanvraag mogen indienen? 
-         Welke gevolgen heeft dit advies van de commissie bezwaarschriften voor de werkwijze 
van ZonMw bij de beoordeling van subsidieaanvragen? 
-         In hoeverre heeft ZonMw haar werkwijze na dit advies aangepast? 
 
Hartelijke groet, 
 
Eric Arends 
 

ZonMw: 

Beste Eric, 
 
Ik dacht dat we in de voorgaande antwoorden voldoende duidelijk waren geweest. Graag herhaal 
ik nogmaals kort en bondig dat het een incident uit het verleden betreft dat we alweer lang achter 
ons laten. Personen die zelf subsidie bij ZonMw aanvragen kunnen geen lid zijn van de 
beoordelingscommissie voor de desbetreffende subsidieronde. 
 
Hoe gaat ZonMw hier mee om? 
Bij het begin van een subsidieronde brengen we de betrokkenheid van commissieleden in kaart. 
Als blijkt dat een van de commissieleden zelf een subsidie aanvraagt, dan wordt hij of zij van de 
hele beoordelingsronde als commissielid uitgesloten. 
In toenemende mate werkt ZonMw met een poule van commissieleden. Als door toepassing van 
de Code Belangenverstrengeling de deskundigheid in een commissie te gering dreigt te worden, 
kunnen we ad hoc deskundigheid uit de poule aan de commissie toevoegen 
 
Voor het programma voor Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde is een bewuste 
uitzondering gemaakt. In dit programma worden gelden van een andere financier dan VWS, 
beschikbaar gesteld voor de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en 
ouderengeneeskunde. Op verzoek van de opdrachtgever zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd 
in deze beoordelingscommissie. Daardoor kan het gebeuren dat een commissielid een aanvraag 
voor subsidie indient. Om deze reden hanteren we voor deze commissie een uitzondering op de 
Code Belangenverstrengeling. Bij bespreken van een subsidie wordt een commissielid gevraagd 
de zaal te verlaten. ZonMw heeft met deze opdrachtgever besproken dat dit niet de normale 
procedure is van handhaving code belangenverstrengeling. We zijn al enige tijd met deze 
opdrachtgever in bespreking om ook hier meer conform de Code te kunnen werken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cassandra Appelman 
Communicatieadviseur 



 
Argos: 
 

Beste Cassandra, 
 
Waarom beantwoord je niet gewoon mijn vragen? 
Na het advies van de bezwaarschriftencommissie is het beleid aangepast, schrijf je. 
Maar in ronde 5 heeft ZonMw opnieuw in strijd met de uitgangspunten van de Awb gehandeld. 
Daarom: graag concreet antwoord op ALLE vragen. Zo moeilijk is dat niet. 
 
Hartelijke groet, 
Eric 
 
 
ZonMw: 
 
Beste Eric, 
 
Je schrijft dat ZonMw in ronde 5 opnieuw in strijd met de uitgangspunten van de Awb heeft 
gehandeld. De beoordelingscommissie van ronde 5 is conform de Code Belangenverstrengeling 
samengesteld. Dit betekent dat er geen leden in de beoordelingscommissie zaten die direct 
betrokken waren bij de subsidieaanvragen (de zogenaamde 2.1 betrokkenheid).  Ik vraag me dan 
ook af waar je deze bewering op baseert. 
 

Argos: 

Lees het oordeel van de bezwaarschriftencommissie even. Pagina 7. 
Je gaat geen antwoord geven op mijn vragen hè? 
Ongelooflijk. 
 
 

ZonMw: 

Sorry, op pagina 7 staat niets over ronde 5. Wat bedoel je precies? 
 

Argos: 

Waarom moet ik jouw vraag beantwoorden als je mijn vragen nu al vier keer negeert? 



Zonmw: 
 
Hallo Eric, 
 
Hoezo je vragen niet beantwoord we hebben in een schriftelijk verklaring je vragen beantwoordt. 
 
Hierbij onze schriftelijk reactie op uw vragen nav Doss. Nr.: 01.82.2015.048 / Zaak Nr.: 
2015.048 
 
In 2015 heeft de bezwaarcommissie NWO/ZonMw Doss. Nr.: 01.82.2015.048 / Zaak Nr.: 
2015.048 behandeld. In deze zaak werd inhoudelijk bezwaar gemaakt tegen het niet toekennen 
van subsidie door één van de aanvragers. Bij de behandeling van het bezwaar door de 
bezwaarcommissie is geconstateerd dat de ‘Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw ‘ 
(https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Gedragscode_Belangenverstrengeling_
ZonMw.pdf )(hierna genoemd ‘Code Belangenverstrengeling’) onvoldoende is nageleefd; in de 
beoordelingscommissie zaten leden die ook zelf een aanvraag hadden ingediend in de betreffende 
subsidieronde. Wij betreuren deze gang van zaken en hebben daarom na deze bezwaarprocedure 
de controle op de naleving van deze Code Belangenverstrengeling bij ZonMw verscherpt. 
 
Verder heeft de bezwaarcommissie in haar advies aangegeven dat de schijn van 
belangenverstrengeling mogelijk ook voor de andere, in die ronde beoordeelde 
subsidieaanvragen, zou kunnen gelden. De bezwaarcommissie heeft het bestuur van ZonMw 
geadviseerd te bekijken of op die grond de gehele beoordelingsprocedure van de subsidieronde 
opnieuw zou moeten worden gedaan. Om hier een oordeel over te kunnen geven, heeft het 
bestuur van ZonMw informatie ingewonnen bij: 
•voorzitter van de commissie (deze onafhankelijke voorzitter heeft geen enkele betrokkenheid bij 
subsidieaanvragers of de andere instituten en organisaties die een aanvraag hadden ingediend); 
•directie van ZonMw; 
•coördinator en programmasecretaris van de betreffende ronde. 
 
Hierbij is met name gekeken of er sprake is geweest van feitelijke oneigenlijke beïnvloeding van 
de beoordelingsprocedure. Om oneigenlijke beïnvloeding uit te sluiten, heeft een 
beoordelingsprocedure bij ZonMw meerdere mechanismen. Zo is het besluit van de 
beoordelingscommissie gebaseerd op het oordeel van meerdere externe (inter)nationale 
referenten. De gevraagde referenten zijn expert op het vakgebied van de subsidieaanvraag. Deze 
onafhankelijke referenten beoordelen afzonderlijk van elkaar de ingediende subsidieaanvraag. Op 
de beoordeling van de referenten kan de aanvrager een reactie (wederhoor) geven. Een aantal 
leden van de beoordelingscommissie – zonder enige betrokkenheid bij de subsidieaanvraag 
-  wegen de oordelen van de referenten en het wederhoor en schrijven vervolgens een pre-advies 
voor de beoordelingscommissie. Het dossier van de subsidieaanvraag wordt in een 
commissievergadering, waar alle leden van de beoordelingscommissie aanwezig zijn, besproken. 
De commissieleden met een mogelijke betrokkenheid verlaten op dat moment de vergadering. 
Indien er wordt afgeweken van het eindoordeel dat op basis van het subsidiedossier mag worden 
verwacht dan wordt dit goed beargumenteerd en door de gehele commissie besproken, gewogen 
en besloten. Deze werkwijze is ook in de zaak nr. 2015.048 gevolgd. 
 



Op basis van deze gesprekken en waarborgen in de procedure, die zorgvuldig werden uitgevoerd, 
kon oneigenlijke beïnvloeding van de boordelingsprocedure van de andere subsidieaanvragen 
worden uitgesloten. Op grond van deze informatie heeft het bestuur een inschatting gemaakt van 
de zorgvuldigheid van de procedure en gebruikte argumentatie en besloten de 
beoordelingsprocedure niet opnieuw te doen. 
 
De reden dat in de genoemde casus zo is gehandeld komt voort uit het spanningsveld dat er is 
tussen het vinden van commissieleden zonder enige betrokkenheid met subsidieaanvragen en -
aanvragers enerzijds en benodigde deskundigheid van commissieleden anderzijds. Dit speelt met 
name op gespecialiseerde vakgebieden of wanneer bevorderen van samenwerking tussen 
verschillende instituten en organisaties het doel van de subsidieronde is. In dergelijke gevallen 
kan het moeilijk zijn inhoudelijk deskundige commissieleden te vinden die geen betrokkenheid 
hebben met de subsidieaanvragen die beoordeeld moeten worden. Omdat ZonMw hecht aan een 
eerlijke, transparante procedure zonder oneigenlijke beïnvloeding is na deze bezwaarprocedure 
de controle op de naleving van de Code Belangenverstrengeling bij ZonMw verscherpt. De 
uitgebreide subsidieprocedure met verschillende stappen 
(https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/) waarborgt transparantie en 
een onafhankelijke deskundige beoordeling van de subsidieaanvragen. Een belangrijke waarborg 
voor onafhankelijkheid en objectiviteit is de beoordeling van subsidieaanvragen door 
onafhankelijke referenten. De combinatie van deze subsidieprocedure en de Code 
Belangenverstrengeling voorkomt oneigenlijke beïnvloeding. 
 
Dit hebben we op dinsdag 26  september nog verder aangevuld met de volgende reactie: 
 
De casus waar u vragen over heeft speelde bijna twee jaar geleden. De bezwaarcommissie heeft 
toen geconstateerd dat de Code Belangenverstrengeling onvoldoende is nageleefd. Na deze 
bezwaarprocedure is de controle op de naleving van de Code belangenverstrengeling binnen 
ZonMw verscherpt. Ook de persoon die deze zaak naar de bezwaarcommissie heeft gebracht, 
heeft aangegeven in te stemmen met het sluiten van de discussie over deze casus. Voor ZonMw is 
daarmee deze zaak gesloten en passen wij de geleerde lessen toe. 
 
En op 27 september hebben we dit nogmaals verder toegelicht. 
 
Ik dacht dat we in de voorgaande antwoorden voldoende duidelijk waren geweest. Graag herhaal 
ik nogmaals kort en bondig dat het een incident uit het verleden betreft dat we alweer lang achter 
ons laten. Personen die zelf subsidie bij ZonMw aanvragen kunnen geen lid zijn van de 
beoordelingscommissie voor de desbetreffende subsidieronde. 
 
Hoe gaat ZonMw hier mee om? 
Bij het begin van een subsidieronde brengen we de betrokkenheid van commissieleden in kaart. 
Als blijkt dat een van de commissieleden zelf een subsidie aanvraagt, dan wordt hij of zij van de 
hele beoordelingsronde als commissielid uitgesloten. 
In toenemende mate werkt ZonMw met een poule van commissieleden. Als door toepassing van 
de Code Belangenverstrengeling de deskundigheid in een commissie te gering dreigt te worden, 
kunnen we ad hoc deskundigheid uit de poule aan de commissie toevoegen 
 



Voor het programma voor Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde is een bewuste 
uitzondering gemaakt. In dit programma worden gelden van een andere financier dan VWS, 
beschikbaar gesteld voor de universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde en 
ouderengeneeskunde. Op verzoek van de opdrachtgever zijn alle vakgroepen vertegenwoordigd 
in deze beoordelingscommissie. Daardoor kan het gebeuren dat een commissielid een aanvraag 
voor subsidie indient. Om deze reden hanteren we voor deze commissie een uitzondering op de 
Code Belangenverstrengeling. Bij bespreken van een subsidie wordt een commissielid gevraagd 
de zaal te verlaten. ZonMw heeft met deze opdrachtgever besproken dat dit niet de normale 
procedure is van handhaving code belangenverstrengeling. We zijn al enige tijd met deze 
opdrachtgever in bespreking om ook hier meer conform de Code te kunnen werken. 
 
De vragen over ronde 5 gaan niet over bovengenoemde casus vandaar dat we willen weten waar 
deze vragen vandaan komen en naar welke stukken je verwijst. Daarom hebben we op donderdag 
28 september de volgende reactie gestuurd op je vragen. 
 
Je schrijft dat ZonMw in ronde 5 opnieuw in strijd met de uitgangspunten van de Awb heeft 
gehandeld. De beoordelingscommissie van ronde 5 is conform de Code Belangenverstrengeling 
ZonMw samengesteld. Dit betekent dat er geen leden in de beoordelingscommissie zaten die 
direct betrokken waren bij de subsidieaanvragen (de zogenaamde 2.1 betrokkenheid).  Ik vraag 
me dan ook af waar je deze bewering op baseert. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Cassandra Appelman 
communicatieadviseur 
 
Argos: 
 
Beste	Cassandra,	
	
Je	hebt	inderdaad	telkens	een	schriftelijke	reactie	gegeven	op	mijn	vragen,	maar	inhoudelijk	heb	je	de	
belangrijkste	vragen	telkens	vermeden.	Je	hebt	allerlei	andere	informatie	gegeven,	maar	je	vertelt	niet	
wat	ik	graag	wil	weten:	

1. Hoeveel	subsidiegeld	is	binnen	het	programma	Goed	Gebruik	Geneesmiddelen	tot	dusver	
toegekend	(van	het	totale	bedrag	van	91	miljoen	euro	over	de	periode	2011-2022)?	

2. Hoe	vaak	is	het	sinds	de	introductie	van	de	gedragscode	in	2010	gebeurd	dat	leden	van	de	
programmacommissie	cq.	beoordelingscommissie	GGG	zelf	één	of	meer	subsidieaanvragen	
indienden?	

3. Hoe	vaak	is	het	bij	de	andere	subsidieprogramma’s	van	ZonMw	sinds	de	introductie	van	de	
gedragscode	in	2010	voorgekomen	dat	leden	van	de	programmacommissies	cq	
beoordelingscommissies	zelf	één	of	meer	subsidieaanvragen	indienden?	

	
Toen	ik	een	interview	(!)	vroeg	met	Henk	Smid,	belde	je	terug	om	te	weten	welke	vragen	we	aan	hem	
wilden	stellen.	Die	vragen	heb	ik	gestuurd.	Dat	jullie	een	interview	weigeren,	vind	ik	in	dit	geval	al	lastig	
te	begrijpen,	maar	het	is	jullie	goed	recht.	Dat	jullie	vervolgens	in	de	schriftelijke	reactie	na	vier,	vijf	keer	



aandringen	gewoon	geen	antwoord	geven	op	alle	vragen,	vind	ik	nogal	bijzonder,	om	niet	te	zeggen:	
bizar.		
Gelukkig	is	er	de	Wet	openbaarheid	van	bestuur.	Er	is	een	Wob-verzoek	naar	jullie	onderweg.	
	
Hartelijke	groet,	
Eric	
	

 
 
 


