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Onderwerp

Juridische bijstand bij bezwaar afwijzend subsidiebesluit
Geacht College,
De COR hoort graag of de UvA juridische bijstand verleent voor benutting van het rechtsmiddel
bezwaar/beroep tegen afwijzende subsidiëringsbesluiten van NWO.
Directe aanleiding voor deze vraag is het in de praktijk gebleken ontbreken van juridische bijstand
toen daar navraag naar gedaan werd, allereerst via IXA en vervolgens via de instituutsdirecteur en
uiteindelijk via Juridische Zaken van de UvA. Een COR-lid heeft Juridische Zaken (dd.22/01/2019)
per email gevraagd kunt u mij nader informeren over het beleid [inzake juridische bijstand voor
bezwaar tegen afwijzend subsidiebesluit], waar dat op schrift gesteld is en de motivering voor dat
beleid? Tot op heden heeft Juridische Zaken nog steeds geen antwoord gegeven.
Tevens ontraadt een onderzoeksdirecteur onderzoekers doorgaans om een bezwaar in te zetten tegen
een afwijzend subsidiebesluit, en meent ook dat het UvA-beleid is om geen juridische bijstand voor
bezwaar/beroep te verlenen.
Er zijn redenen waarom het bij goed werkgeverschap zou passen om als werkgever UvA wel
juridische bijstand te bieden:
1. Werkgever UvA heeft er belang bij dat onderzoeksaanvragen die veel arbeidsinvestering
vergen, gehonoreerd worden; honorering betreft geen louter persoonlijk belang van
werknemer.
2. De AWB biedt het rechtsmiddel bezwaar & beroep voor geval van ogenschijnlijk onredelijke
besluitvorming; dan moet dat ook benut kunnen worden om eerlijke belangenafweging
mogelijk te maken.
3. Hoewel strikt genomen geen advocaat vereist is voor de bezwaarprocedure, is juridische
bijstand i.v.m. in eerste instantie screening op succeskans en in tweede instantie succeskans
als een procedure wordt ingezet, wel bijna noodzakelijk.
Inmiddels heeft de COR begrepen in de OV (dd.01/03/2019) dat er wel degelijk, vanuit Juridische
Zaken, rechtshulp wordt geboden, bijvoorbeeld in de casus van hoogleraar rechtsgeleerdheid Eckes
die in hoger beroep gegrond verklaard is (ECLI:NL:RVS:2018:3557).
Het is van belang dat medewerkers weten waartoe ze zich moeten wenden voor eventuele juridische
hulp bij onredelijke subsidiebesluiten. De COR ziet verder graag dat dergelijke rechtshulp een
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beleidsmatig hulpmiddel is voor alle onderzoekers en niet beperkt blijft tot enkele casussen. Bij het
beschikbaar stellen van dergelijke hulp vanuit een welbegrepen werkgeversbelang, moet natuurlijk
geen willekeur regeren.
Hoogachtend,

Gerwin van der Pol,
Voorzitter
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Cees Kleverlaan,
Vicevoorzitter

