Bezwaarprocedure Nuffic
Voor Erasmus+, NFP, NICHE, Orange Knowledge Programme, IPV
en overige subsidieprogramma’s
Bezwaarschrift
Nuffic en het Nationaal Agentschap Erasmus+ beheren verschillende subsidieprogramma’s
en nemen in dit kader verschillende besluiten. Wanneer u het niet eens bent met een besluit
van Nuffic of het Nationaal Agentschap in het kader van deze programma’s, kunt u per brief
bezwaar maken.
Het verdient aanbeveling om alvorens een bezwaarschrift in te dienen, contact op te nemen
met uw contactpersoon bij Nuffic of het Nationaal Agentschap. Wellicht is uw bezwaar
gebaseerd op onduidelijkheden die na toelichting direct kunnen worden opgehelderd.
Een bezwaarschrift kan alleen worden ingediend tegen een besluit, dat wil zeggen een
publiekrechtelijke rechtshandeling met een rechtsgevolg (bijvoorbeeld een afwijzing van een
subsidieaanvraag of een wijziging of intrekking van een subsidiebeschikking), door een
belanghebbende, dat wil zeggen een (rechts)persoon die rechtstreeks door het besluit wordt
geraakt.

Ontvankelijkheid
Een bezwaarschrift moet aan wettelijke eisen voldoen om in behandeling te kunnen worden
genomen. Uw bezwaar moet:
 binnen zes weken nadat het bestreden besluit is genomen (datering van het besluit)
worden ingediend;
 de volledige naam en adres van de belanghebbende bevatten (en eventueel een
machtiging in geval van vertegenwoordiging door een derde);
 de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft bevatten;
 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en bij voorkeur een
kopie van de bestreden besluit bevatten;
 de gronden van het bezwaar omschrijven (waarom bent u het niet eens met het besluit?);
 als u het in een andere taal geschreven heeft, een vertaling in de Nederlandse taal
bijgevoegd hebben;
 zijn ondertekend.
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Bezwaarschrift indienen
Onder aan de brief waarin het besluit is medegedeeld, vindt u informatie over hoe u het
bezwaarschrift kunt indienen (bezwaarclausule). U kunt het bezwaarschrift opsturen naar de
volgende adressen:

Voor NICHE, NFP, Orange Knowledge Programme, IPV en overige
subsidieprogramma’s
Nuffic
Voorzitter
o.v.v. Bezwaarschrift
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

Voor het programma van Erasmus+
Nationaal Agentschap Erasmus+
Directeur Nationaal Agentschap
o.v.v. Bezwaarschrift
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

Behandeling van het bezwaarschrift
De ontvangst van uw bezwaarschrift wordt zo spoedig mogelijk bevestigd. Wanneer het
bezwaar ontvankelijk is (voldoet aan alle wettelijke vereisten), zal uw bezwaarschrift
inhoudelijk worden behandeld. Het kan zijn dat u gevraagd wordt aanvullende stukken of
informatie te geven. Tevens is het mogelijk dat u wordt gehoord. Bij deze gelegenheid kan
ook een medewerker van Nuffic of het Nationaal Agentschap aanschuiven om het
bestreden besluit toe te lichten.

Bezwaarschrift intrekken
Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk
doen.

Beslissing op bezwaar
De Voorzitter van Nuffic of de directeur van het Nationaal Agentschap neemt de
uiteindelijke beslissing op bezwaar. Deze beslissing op bezwaar houdt een heroverweging in
van het bestreden besluit op basis van alle relevante feiten en omstandigheden. Er zijn
verschillende uitkomsten van een beslissing op bezwaar mogelijk:
 Niet ontvankelijk: Dit betekent dat uw bezwaar niet voldoet aan de wettelijke vereisten en
daarom niet inhoudelijk kan worden behandeld.
 Gegrond: Dit betekent dat u in het gelijk wordt gesteld. Het bestreden besluit zal in een
dergelijk geval worden herzien.
 Ongegrond: Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.
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De beslissing op bezwaar wordt binnen zes weken na het aflopen van de bezwaartermijn
genomen. Het is mogelijk dat deze beslistermijn met zes weken wordt verlengd.

Niet eens met beslissing op bezwaar
Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u binnen zes weken na de
dagtekening van de beslissing op bezwaar tegen dit besluit in beroep. Onder aan de
beslissing op bezwaar staat hoe u dat kunt doen.
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