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Geachte voorzitter, 

Afgelopen dagen is er publiciteit geweest over de verstrekking van subsidies voor 

medische wetenschappelijk onderzoek door ZonMw. ZonMw is een zelfstandig 

bestuursorgaan en wordt eens in de in 5 jaar geëvalueerd. De laatste keer was in 

2016-2017.  

Bij deze evaluatie is niet gebleken van de problematiek die nu aan de orde wordt 

gesteld. De bevindingen van het externe onderzoeksbureau en het oordeel van de 

begeleidingscommissie, samengesteld uit wetenschappelijke en maatschappelijke 

geledingen, waren overigens positief.1  

ZonMw hanteert de eigen gedragscode ‘belangenverstrengeling ZonMw’ en 

onderschrijft de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW), gezamenlijk zouden die moeten borgen dat er geen 

belangenverstrengeling plaatsvindt. 

Naar aanleiding van de publiciteit heb ik ZonMw gevraagd om nader inzicht te 

geven in hun werkwijze. Ik heb een feitenrelaas gevraagd, gevraagd hoe de 

Gedragscode Belangenverstrengeling ZonMw wordt toegepast, hoe deze 

gedragscode zich verhoudt tot artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht, of 

het incident uit 2015 op zichzelf stond/staat, wat hierover is gewisseld met het 

departement, of zich na 2015 nog vergelijkbare situaties hebben voorgedaan, wat 

de interne aanpak is om belangenverstrengeling te signaleren en te voorkomen, et 

cetera. 

Ik vind het van belang dat er zorgvuldig wordt bekeken in hoeverre deze 

werkwijze voldoet en waar het mogelijk knelt. 

Wat mij betreft kan er geen misverstand over bestaan dat leden van een 
beoordelingscommissie niet betrokken kunnen zijn bij beoordeling van hun eigen 

aanvragen.  

 

  

                                                
1 Kamerstukken II 2016/17, 30 850, nr. 44. 
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Zodra de feiten en aanvullende informatie beschikbaar zijn, zal ik u zo spoedig 

mogelijk informeren. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 

 

 

 

mw. drs. E.I. Schippers 

 

 

 

 


