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Code advisering  
strategie en beleid
Inleiding

NWO heeft tot taak de kwaliteit van weten-
schappelijk onderzoek te bevorderen alsmede 
nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk 
onderzoek te initiëren en stimuleren.

NWO-I heeft als doel excellente wetenschap en 
de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in 
algemene zin te bevorderen, hoogstaand 
wetenschappelijk onderzoek op specifieke 
terreinen te laten uitvoeren, nieuwe ontwik-
kelingen in het wetenschappelijk onderzoek te 
initiëren en stimuleren, en de resultaten van 
door haar geïnitieerd, uitgevoerd en 
gestimuleerd wetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van de maatschappij over te dragen, en 
Instituten te beheren.

Bij de uitvoering van deze taken en bij de 
realisatie van deze doelen worden NWO en 
NWO-I geadviseerd inzake strategie en beleid. 
Daarbij gaat het om voor NWO en NWO-I 
relevante onderwerpen in samenleving en 
wetenschap.

De advisering aan NWO en NWO-I inzake 
strategie en beleid (hierna: de advisering) dient 
onafhankelijk te zijn en niet te worden beïnvloed 
door persoonlijke belangen. Tegelijk is het 
belangrijk dat de adviseurs verstand hebben 
van de materie. Deze eisen van onafhanke-
lijkheid en deskundigheid kunnen op gespannen 
voet met elkaar staan en behoeven daarom de 
voortdurende aandacht van allen die betrokken 
zijn bij de advisering.

De raad van bestuur van NWO en het bestuur 
van NWO-I zijn ervoor verantwoordelijk te 
voorkomen dat de advisering wordt beïnvloed 
door persoonlijke belangen. Daartoe hebben zij 
onder andere de Code advisering strategie en 

beleid (hierna: de Code) vastgesteld. De Code 
heeft dus enkel betrekking op advisering inzake 
strategie en beleid. Daarbij kan bijvoorbeeld, 
maar zeker niet uitsluitend, gedacht worden aan 
advisering door de Adviesraad NWO, Instituuts-
adviesraden, Scientific Advisory Committees en 
diverse voorbereidings- en evaluatiecommissies. 
NWO en NWO-I zullen een addendum opstellen 
en jaarlijks actualiseren, waarop adviseurs en/of 
advies-organen worden vermeld, waar deze 
Code op ziet. De raad van toezicht heeft zijn 
werkwijze in deze in zijn reglement vastgelegd.

De Code heeft geen betrekking op advisering 
inzake het (primaire) subsidieproces. Op die 
vorm van advisering is de Code omgang met 
persoonlijke belangen van toepassing.

Naast vaststelling van de Code dienen NWO en 
NWO-I leden van adviesorganen zodanig toe te 
rusten dat deze leden in staat zijn hun verant-
woordelijkheid te nemen voor wat betreft de 
omgang met persoonlijke belangen bij de 
advisering. NWO en NWO-I houden toezicht op 
de omgang met persoonlijke belangen bij de 
advisering.

In de Code wordt onderscheid gemaakt tussen 
de omgang met persoonlijke belangen vooraf-
gaand aan benoeming en na benoeming in een 
adviesorgaan. Achtereenvolgens komt aan de 
orde:
1. Wie is waarvoor verantwoordelijk?
2. Omgang met persoonlijke belangen 

voorafgaand aan benoeming
3. Omgang met persoonlijke belangen na 

benoeming
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1 Wie is waarvoor verantwoordelijk?

De raad van bestuur van NWO en het bestuur 
van NWO-I zijn eindverantwoordelijk voor de 
omgang met persoonlijke belangen inzake de 
advisering van strategie en beleid. Zij leggen 
deze verantwoordelijkheid in eerste instantie 
neer bij de leden van de adviesorganen. Deze 
leden hebben individueel en gezamenlijk de 
taak om af te wegen of en onder welke voor-
waarden kan worden deelgenomen aan de 
advisering.

De verantwoordelijkheden voor de omgang met 
persoonlijke belangen zijn als volgt verdeeld:
• De raad van bestuur NWO en het bestuur van 

NWO-I: Het is de verantwoordelijkheid van de 
raad van bestuur NWO, van de domeinbe-
sturen, van het bestuur NWO-I alsmede van 
alle overige besluitnemende organen om:
• alle leden van de adviesorganen dusdanig 

toe te rusten dat zij in staat zijn hun 
verantwoordelijkheid, voor wat betreft de 
omgang met persoonlijke belangen, te 
nemen

• toezicht te houden op de omgang met 
persoonlijke belangen door de leden van 
adviesorganen

• in laatste instantie een besluit te nemen 
over de omgang met persoonlijke belangen 
van de leden van adviesorganen

• Leden van adviesorganen zijn als zodanig 
verantwoordelijk voor de omgang met hun 
persoonlijke belangen.

2 Persoonlijke belangen

Van een persoonlijk belang is sprake wanneer 
een (beoogd) lid van een adviesorgaan een 
belang heeft dat:
• niet behoort tot de belangen die NWO uit 

hoofde van de haar opgedragen wettelijke 
taak behoort te behartigen

of
• niet behoort tot de belangen die NWO-I uit 

hoofde van haar statutaire doelstellingen 
behoort te behartigen.

Bij een persoonlijk belang kan het onder andere 
gaan om:
• privébelangen
• professionele belangen

• belangen vanuit nevenfuncties
• zakelijke (financiële danwel economische) 

belangen

Toelichting
Een persoonlijk belang beperkt zich, anders dan 
de term wellicht suggereert, niet uitsluitend tot 
een belang waarbij het lid van een adviesorgaan 
een (direct) persoonlijk voordeel heeft. Van een 
persoonlijk belang kan bijvoorbeeld ook sprake 
zijn als de universiteit of de organisatie waarvoor 
het desbetreffende lid werkzaam is, baat heeft bij 
een bepaald advies.

Persoonlijke belangen zijn grofweg onder te 
brengen in vier categorieën: 1. Privé,  
2. Professioneel, 3. Nevenfuncties en 4. Zakelijk. 
Het is overigens mogelijk dat een persoonlijk 
belang in geen van deze categorieën past. Vaker 
is het zo dat een persoonlijk belang in meer dan 
één categorie valt (denk aan een vriendschap op 
het werk). Bij een persoonlijk belang kan het gaan 
om een belang vanuit het verleden, een belang in 
het heden of een (mogelijk) toekomstig belang.

Voorbeelden van persoonlijke belangen zijn:
• Een Instituutsadviesraad wordt gevraagd een 

advies te geven over de verplaatsing van een 
onderzoekscentrum naar de VU of UVA. Een 
van de leden van het adviesorgaan is 
hoogleraar aan de VU.

• Een themacommissie brengt op verzoek van 
de raad van bestuur een advies uit over de 
belangrijke thema’s binnen het bodemonder-
zoek in de komende vijf jaar. De zus van een 
van de leden van de themacommissie heeft 
net een start-up op dit gebied opgericht en is 
op zoek naar erkenning. 

3 Omgang met persoonlijke belangen  
 voorafgaand aan benoeming

Voorafgaand aan benoeming van een lid in een 
adviesorgaan besluit het besluitnemend orgaan 
of de persoonlijke belangen van het beoogd lid 
aan installatie in de weg staan. Het beoogd lid 
levert hiertoe de benodigde informatie aan 
(waaronder een CV, overzicht van nevenfuncties 
en financiële belangen).
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In het geval van een persoonlijk belang dient 
een expliciete afweging te worden gemaakt of 
het beoogd lid kan worden benoemd. Bij deze 
afweging worden in ieder geval de volgende 
factoren meegenomen:
• taken/functie van het adviesorgaan
• aard van het persoonlijk belang
• zwaarte van het persoonlijk belang
• aantal leden en samenstelling adviesorgaan
• rol van een lid binnen het adviesorgaan

Uitgesloten van lidmaatschap van een advies-
orgaan zijn:
• Leden van de raad van bestuur NWO
• Leden van het bestuur van de stichting 

NWO-I

Toelichting
Voorafgaand aan benoeming is het nodig om 
inzicht te krijgen in de achtergrond van een 
beoogd lid. Uit de door het beoogde lid verstrekte 
informatie kunnen namelijk belangen naar voren 
komen die een relatie hebben met hetgeen 
waarover het adviesorgaan dient te adviseren.

Indien sprake is van een (potentieel) persoonlijk 
belang moet beoordeeld worden of dit de 
benoeming in de weg staat. Een adviesorgaan 
adviseert doorgaans gedurende een meerjarige 
periode over uiteenlopende onderwerpen 
op strategisch en beleidsmatig niveau. Op 
voorhand kan daarom worden verwacht dat in 
beperkte mate sprake zal zijn van een zodanige 
verstrengeling van belangen dat überhaupt niet 
tot benoeming kan worden overgegaan.

Om tot een bewuste en consequente afweging 
te komen, dienen bij de beoordeling een aantal 
factoren verplicht te worden meegenomen en 
in onderlinge samenhang met elkaar te worden 
bezien. Onderstaand wordt een toelichting 
gegeven op deze factoren.

Taken/functie adviesorgaan
Taken en functies van adviesorganen kunnen 
sterk verschillen. Zo heeft de adviesraad NWO 
een brede en abstracte taak: advisering van 
de raad van bestuur NWO over relevante 
ontwikkelingen in samenleving en wetenschap. 
Terwijl een voorbereidingscommissie een smallere 
en concretere taak heeft, namelijk: advisering 
over een specifiek subsidie-instrument of 
onderzoeksprogramma.

Ook kan de intensiteit van advisering sterk 
verschillen. Sommige adviesorganen hebben tot 
taak een eenmalig advies uit te brengen terwijl 
andere adviesorganen over een langere periode 
adviseren zoals een Instituutsadviesraad. Hoe 
breder en abstracter de taak en functie, en hoe 
frequenter advies wordt uitgebracht, des te 
minder snel een persoonlijk belang de benoeming 
in de weg zal staan.

Aard van het persoonlijk belang
Bij aard gaat het om het karakter van het 
persoonlijk belang. Bijvoorbeeld of het belang 
afkomstig is uit de privésfeer, werksfeer of 
financiële hoek. Hierbij kan worden gedacht aan 
een lid van een adviescommissie voor NWA, die 
werkzaam is bij een NWO-instituut en tevens is 
verbonden aan een universiteit.

Zwaarte van het persoonlijk belang
Bij zwaarte gaat het over de grootte en omvang 
van het belang. Bijvoorbeeld over de omvang van 
een potentieel financieel belang, de actualiteit 
(recent of langer geleden) van een professionele 
relatie of de lengte van de periode waarin een 
deelnemer een nevenfunctie bekleedt of heeft 
bekleed.

Aantal leden en samenstelling adviesorgaan
Doorgaans zal bij een relatief klein aantal leden 
van een adviesorgaan de kans op beïnvloeding 
van de besluitvorming eenvoudiger zijn dan bij 
een groot aantal.

Daarnaast dient aandacht te zijn voor het totale 
samenstel aan belangen van alle leden van een 
adviesorgaan tezamen.

Rol van een lid in het adviesorgaan
Afhankelijk van de taken, functie en inrichting 
van een adviesorgaan kan een lid uiteenlopende 
rollen vervullen. Daarbij springt in het bijzonder 
de rol van (vice-)voorzitter in het oog. De 
(vice-)voorzitter is verantwoordelijk voor het 
verloop van de besluitvorming en daarmee 
voor het voorkomen van beïnvloeding van de 
besluitvorming door persoonlijke belangen. Aan 
een (vice-)voorzitter kunnen daarom zwaardere 
eisen gesteld worden wat betreft persoonlijke 
belangen.
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4 Omgang met persoonlijke belangen na benoeming

Indien een lid van een adviesorgaan een 
(mogelijk) persoonlijk belang heeft bij een 
advies meldt het lid dit aan de overige leden van 
het adviesorgaan. De leden van het advies-
orgaan beslissen vervolgens gezamenlijk of het 
desbetreffende lid daadwerkelijk een persoonlijk 
belang heeft bij het advies. Bij het staken der 
stemmen heeft de voorzitter een doorslag-
gevende stem.

Indien sprake is van een persoonlijk belang bij 
een advies onthoudt het betreffende lid zich van 
oordeelsvorming en besluitvorming daarom-
trent. Deze onthouding dient te worden gemeld 
bij het advies aan het besluitnemend orgaan.

Wel kan in het geval van een persoonlijk belang 
door het desbetreffende lid worden deelge-
nomen aan de fase van beeldvorming. Deze 
deelname dient te worden gemeld bij het advies.
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Toelichting
Binnen een adviesorgaan kan de wens bestaan 
om de expertise van een lid met een persoonlijk 
belang bij de advisering te benutten. In dat geval 
is het behulpzaam om expliciet onderscheid te 
maken tussen de drie fases van besluitvorming:

• Beeldvorming

In deze fase gaat het om het inventariseren 
en verzamelen van alle relevante informatie 
benodigd om een advies te kunnen geven.

• Oordeelsvorming

In deze fase draait het om de uitwisseling van 
standpunten die betrekking hebben op het advies.

• Besluitvorming

In deze fase wordt een besluit genomen over het 
advies.

Het desbetreffende lid mag wel een rol spelen in 
de “eerste” fase van beeldvorming maar onthoudt 
zich van oordeelsvorming en besluitvorming 
daaromtrent. Dit houdt in dat het desbetreffende 
lid niet aanwezig is bij de oordeelsvorming en 
besluitvorming en zich onthoudt van iedere 
andere (informele) wijze van beïnvloeding. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een “lobby” bij de 
koffieautomaat.

Het is in een dergelijk geval aan de voorzitter om 
een duidelijk onderscheid te maken tussen de 
fases en dit onderscheid te bewaken. 

De Code Advisering Strategie en Beleid treedt 
na vaststelling door de raad van bestuur NWO 
en het bestuur van de Stichting NWO-I in 
werking op 1 juli 2019. 


