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REGLEMENT BEZWAREN TEGEN BESLUITEN OP FINANCIERINGSAANVRAGEN 

VOOR WETENSCHAPPELIJKE PROJECTVOORSTELLEN  

KWF KANKERBESTRIJDING 
 

 

Artikel 1 – positie en doel reglement 

1.1 Dit reglement (hierna: het “Reglement”) is op 3 december 2018 vastgesteld door het bestuur 
van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (hierna: 
de "Stichting"); 

 
1.2 Dit reglement is gebaseerd op artikel 8.2 van het Reglement Beoordelingscommissies KWF 

Kankerbestrijding en maakt daar onlosmakelijk deel van uit. 
 
1.3 Dit reglement heeft tot doel een adequate en zorgvuldige behandeling van bezwaren, zowel 

van inhoudelijke als van procedurele aard, te borgen. Dit betreft bezwaren tegen beslissingen 
die KWF op advies van de Beoordelingscommissies (BC) heeft genomen inzake 
wetenschappelijke projectvoorstellen. 
 

Artikel 2 – Indiening bezwaren 
 

2.1 Indieners van projectaanvragen kunnen een bezwaar indienen tegen de beslissing om een 
projectaanvraag niet in behandeling te nemen of tegen de beslissing de 
prioriteringsvergadering te adviseren om een project niet voor financiering in aanmerking te 
laten komen (projecten met een C-beoordeling). 

 
2.2 Bezwaren kunnen worden ingediend op basis van inhoudelijke argumenten en/of op gronden 

van procedurele aard. 
 
2.3 Indieners van projectaanvragen hebben het recht om binnen twee (2) weken na 

dagtekening/ontvangst van een beslissing van KWF op hun eigen ingediende 
projectaanvragen bezwaar aan te tekenen.  

 
2.4 Indieners van projectaanvragen dienen een bezwaar gemotiveerd en onderbouwd schriftelijk 

(per brief of email) te richten aan de BC en deze in te dienen bij KWF, het secretariaat van de BC 
(het secretariaat). Bij ontvangst van het bezwaar stuurt het secretariaat  een 
ontvangstbevestiging met daarin opgenomen de datum van ontvangst van het bezwaar. 

 
Artikel 3 – Behandeling bezwaren 

3.1 De BC behandelt in beginsel binnen vier (4) weken na afloop van de bezwaartermijn het 
ingediende bezwaar en neemt daarop een beslissing. Het secretariaat  informeert de indiener 
schriftelijk over deze beslissing. 

 
3.2 Mocht om welke reden ook de BC niet in gelegenheid zijn de behandeling van het bezwaar 

binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn af te ronden, dan deelt het secretariaat dit 
tijdig aan de indiener mee.  

 
3.3 Een bezwaarteam, bestaande uit de voorzitter van de BC en twee leden van de BC, van wie in 

ieder geval een van de twee leden niet bij de initiële toetsing betrokken is geweest, behandelt 
het bezwaar. Bij de samenstelling van het bezwaarteam worden de geldende uitgangspunten 
ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling toegepast. 

 
3.4 De voorzitter van de BC neemt een beslissing op bezwaren die gaan over het besluit om een 

projectaanvraag niet in behandeling te nemen. De voorzitter van de BC beslist na 
kennisneming van de argumenten van de indiener en de beraadslagingen in het bezwaarteam. 
Het secretariaat maakt de beslissing vervolgens kenbaar aan de indiener. 

 
3.5 De BC neemt een beslissing op bezwaren die gaan over het besluit om een project niet voor 

financiering in aanmerking te laten komen (C-beoordeling). Hiertoe bespreekt het 
bezwaarteam het bezwaar en legt de voorgenomen beslissing schriftelijk (per mail) voor aan 
de BC. Als een meerderheid van de BC met de voorgenomen beslissing akkoord is, maakt het 
secretariaat op voorspraak van de voorzitter van de BC de uiteindelijke beslissing kenbaar aan 
de indiener. In overige situaties legt de voorzitter van de BC de voorgenomen beslissing voor 
aan de eerstvolgende reguliere vergadering van de BC.  
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 Artikel 4 – Beroep tegen bezwaarbeslissing 
4.1 Tegen een bezwaarbeslissing op inhoudelijke gronden kan geen beroep worden aangetekend. 
 
4.2  Tegen een bezwaarbeslissing op procedurele gronden kan een beroep worden aangetekend bij 

het bestuur van KWF Kankerbestrijding. 
 
4.3 Indieners van een projectaanvraag kunnen een beroep gemotiveerd en onderbouwd 

schriftelijk (per brief of email) richten aan het bestuur en indienen bij de bestuurssecretaris. 
De bestuurssecretaris stuurt bij ontvangst van het beroep een ontvangstbevestiging met 
daarin opgenomen de datum van ontvangst. 

 
Artikel 5 – Behandeling beroep 

5.1 Het bestuur behandelt in beginsel binnen twee (2) weken het ingediende beroep en neemt 
daarop een beslissing. Deze beslissing wordt meteen medegedeeld aan de indiener. 

 
5.2 Mocht om welke reden ook het bestuur niet in gelegenheid zijn de behandeling van het beroep 

binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn af te ronden, dan deelt de 
bestuurssecretaris dit tijdig aan de indiener mee. 

 
5.3 Tegen de beslissing van het bestuur op het aangetekende beroep kan geen verder beroep 

worden aangetekend. 
 
Artikel 6 – Opvolging beslissing bezwaar en/of beroep 

6.1 Indien na een prioriteringsvergadering een ingediend bezwaar of beroep wordt gehonoreerd 
en het project hierdoor voor financiering in de prioriteringsvergadering in aanmerking zou 
zijn gekomen, dan wordt het project alsnog ter financiering aan het bestuur voorgelegd. 

 
6.2 Het bestuur kan om moverende redenen besluiten de financiering van projecten genoemd in 

artikel 6.1 niet te honoreren.  
  

 


