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Voorwoord 

Met veel genoegen kunnen wij u hierbij het Inlichtingenboekje van de 
Nederlandse Stichting voor de Wiskunde SMC aanbieden. 

Dit boekje is vooral gericht op diegenen, die betrokken zijn bij de Neder
landse Stichting voor de Wiskunde SMC als stichting via welke subsidies voor 
wiskundig onderzoek kunnen worden verkregen. Dit zijn subsidie-aanvragers, 
projectleiders en -uitvoerders, bestuurs- en commissieleden alsmede de 
gewone leden van de werkgemeenschappen en landelijke samenwerkingsver
banden. Voor hen hebben we gepoogd de relevante informatie over de 
organisatie van de Stichting en over de projectsubsidiering bijeen te brengen 
in een hanteerbaar boekje. 

Dit boekje is ingedeeld in 4 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is 
algemene informatie over organisatie en doelstellingen van de SMC bijeenge
bracht. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de W erkgemeenschappen en 
Landelijke Samenwerkingverbanden. Hierin wordt de organisatie van deze 
organen toegelicht en hun werkterreinen beschreven. Hoofdstuk 3 geeft de 
procedure die wordt gevolgd bij de project-subsidiering. De aanvraag, de 
onderzoeksbegeleiding en de projectafsluiting komen hier aan de orde. Het 
laatste hoofdstuk beschrijft de projectsubsidiering via STW, voor zover 
afwijkend van die welke geldt bij ZWO. In Bijlagen worden een deel van de 
Reglementen van de SMC, de samenstelling van besturen en commissies, 
adressen en een jaarrooster voor de aanvraagprocedure voor de projecten 
gegeven. Het ligt in de bedoeling om tenminste Bijlagen B, C en D jaarlijks 
te vernieuwen. 

Dit boekje beleeft in de huidige vorm zijn eerste druk. Ongetwijfeld zult 
u fouten en onvolkomenheden ontdekken bij het gebruik ervan. De 
samenstellers zullen het zeer op prijs stellen als u correcties en suggesties voor 
verbetering aan het Bureau van de Nederlandse Stichting voor de Wiskunde 
SMC doorgeeft. 

Het Inlichtingenboekje 
Werkgemeenschappen en 
toegezonden. 

zal dit 
Landelijke 

jaar aan alle leden van de 
Samenwerkingsverbanden worden 

januari 1984, 
Curatorium van de 
Nederlandse Stichting voor de 
Wiskunde SMC 
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DE NEDERLANDSE STICHTING VOOR DE WISKUNDE SMC 

Doelstelling 
De Stichting Mathematisch Centrum werd op 11 februari 1946 opgericht 

door prof.dr.J.G.van der Corput, prof.dr.D.van Dantzig, prof.dr.J.F.Koksma, 
prof.dr.H.A.Kramers. prof.dr.M.G.J.Minnaert en prof.dr.ir.J.A.Schouten. 

De Stichting heeft als doel de bevordering van de systematische beoefe
ning van de zuivere en toegepaste wiskunde in de meest ruime zin. 

De Stichting tracht haar doel te bereiken, zoals uit haar statuten blijkt, 
enerzijds door het bevorderen van de onderlinge samenwerking der Neder
landse wiskundigen, het bevorderen van de samenwerking der Nederlandse 
wiskundigen met beoefenaren van andere gebieden van de wetenschap, tech
niek en maatschappelijk leven, waarin de wiskunde wordt toegepast, het 
bevorderen van de samenwerking van Nederlandse wiskundigen met buiten
landse wiskundigen en beoefenaren der aangrenzende gebieden, anderzijds 
door het ui.tvoeren van wiskundig onderzoek, het leiden en begeleiden van 
wetenschappelijk onderzoek van jonge wiskundigen, het uitgeven en 
ondersteunen van wiskundige publikaties, het organiseren van cursussen, col
loquia en voordrachten, het verlenen van consultatie, het uitvoeren van 
opdrachten, het verlenen van computerfaciliteiten, het in stand houden en uit
breiden van een bibliotheek, het instellen van werkgroepen, enz. Een van de 
middelen tot verwezenlijking van deze doelstellingen is het in stand houden 
van een instituut: Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). 

In 1981 heeft de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk 
onderzoek, ZWO, de Stichting Mathematisch Centrum (SMC) erkend als de 
Nederlandse Stichting voor de Wiskunde. Onder de Stichting ressorteren nu 
vijf Werkgemeenschappen en twee Landelijke Samenwerkingsverbanden, nl. 
voor numerieke wiskunde, voor stochastiek, voor mathematische besliskunde 
en systeemtheorie, voor discrete wiskunde, voor analyse, voor algebra en 
meetkunde en voor logica en grondslagen van de wiskunde. 

Organisatie 

De SMC wordt bestuurd door een Curatorium waarin de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen is vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding van 
de werkzaamheden berust bij de Directie. Een Wetenschapscommissie dient 
het Curatorium en de Directie van advies aangaande het algemeen 
wetenschappelijk beleid van de Stichting. In de Wetenschapscommissie zijn 
de Werkgemeenschappen, Landelijke Samenwerkingsverbanden en het CWI 
vertegenwoordigd, alsmede de N ederlandse Commissie voor de Wiskunde. 
Voor de samenstelling van de Wetenschapscommissie zie Bijlage B. Ten aan
zien van het CWI wordt het Curatorium en de Directie bijgestaan en gead
viseerd door een Beleidsraad en een Raad van Advies. De verschillende 
afdelingen van het CWI kennen Adviescommissies per vakgebied. Ter 
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uitvoering van haar taken wijzen de Werkgemeenschappen 
Werkgemeenschapscommissies aan. De Landelijke Samenwerkingsverbanden 
kennen daartoe een Coordinatiecommissie. 

De werkwijze binnen ZWO 
Aanvragen voor subsidies voor projecten die behoren tot bet onder

zoeksgebied van een van de onder de SMC ressorterende Werkgemeenschap
pen of Landelijke Samenwerkingsverbanden moeten worden ingediend bij de 
Nederlandse Stichting voor de Wiskunde SMC. Dat geldt tevens voor de 
aanvragen op het terrein van de SMC die niet passen in een Werk
gemeenschap of Landelijk Samenwerkingsverband. ZWO zal dergelijke 
subsidie-aanvragen niet zelf in behandeling nemen. Het betreft hier door
gaans aanvragen voor project-onderzoek <lat onder leiding van een ervaren 
onderzoeker, door een jonge onderzoeker wordt uitgevoerd. De subsidie
aanvragen kunnen een maal per jaar bij het Bureau van de SMC worden 
ingediend. Zij worden eerst door de Werkgemeenschapscommissies of speciaal 
daartoe in te stellen commissies besproken en beoordeeld. Deze commissies 
leggen hun gemotiveerde beoordelingen voor aan de Wetenschapscommissie, 
welke op haar beurt adviseert aan het Curatorium omtrent de beoordeling en 
priorering van de aan de SMC voorgelegde aanvragen. Het Curatorium 
besluit welke projecten worden opgenomen in de begroting van de SMC, die 
jaarlijks bij ZWO wordt ingediend. Voor nadere details omtrent de procedure 
wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van ditinformatieboekje. 

Naast de behandeling van de bovenbeschreven aanvragen brengt de SMC 
ook pre-adviezen uit aan ZWO of de Gebiedsraad ten aanzien van projecten 
die slechts ten dele op bet terrein van de SMC liggen of meer ZWO
stichtingen betreffen. 

De relatie met de universiteiten 
De relatie van de SMC met de universiteiten, waaronder we gemakshalve 

ook de hogescholen verstaan, is van groot belang. Immers, een van de 
doelstellingen van de SMC is de bevordering van de samenwerking der 
Nederlandse wiskundigen, en velen van hen zijn verbonden aan de 
universiteiten en hogescholen. In veel gevallen kent bet onderzoek dat via de 
SMC wordt gefinancierd een aansluiting met het onderzoek dat door de 
universiteiten wordt verricht. Daarnaast geldt dat de door ZWO via de SMC 
gesubsidieerde projecten veelal binnen het universitaire kader worden uige
voerd. Dat impliceert dat merendeels van de universitaire infrastructurele 
voorzieningen gebruik gemaakt moet worden. Hiervoor bestaan afspraken 
tussen ZWO en de universiteiten. In de begrotingen van de universiteiten 
wordt door de Minister hiermede rekening gehouden. 
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De relatie met SION 
De verhouding van de SMC tot de Stichting i.o. Informatica Onderzoek 

in Nederland (SION) is een heel speciale. Immers binnen het instituut van de 
SMC is de informatica in Nederland begonnen. Dit instituut veranderde op 
1 september 1983 zijn naam in Centrum voor Wiskunde en Informatica, 
teneinde het zelfstandig worden van de informatica als discipline tot uitdruk
king te brengen. Er functioneert binnen het CWI een belangrijke af deling 
Informatica en SION speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van de 
onderzoeksbeleidsplannen van deze afdeling. Aile zaken van gemeenschap
pelijk belang voor SION en SMC worden besproken in de Vaste Overleg
Commissie (VOC) SMC-SION. 

Relaties met andere stichtingen 
Wiskunde wordt in bijna alle wetenschappelijke disciplines toegepast. Het 

is daarom van groot belang dat overleg bestaat met de ZWO-stichtingen, 
alsmede met andere onderzoekinstellingen. 

Enerzijds lopen deze contacten via de daartoe geeigende ZWO-organen. 
Anderzijds zijn er ook vele contacten van andere instellingen met het insti
tuut CWI van de SMC. Tenslotte moet het overleg op bestuursniveau wor
den genoemd dat de SMC heeft met de ZWO-stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) en de STW-stichting voor Meet- en 
Besturingstechnologie (SMBT) betreffende zaken van wederzijds belang. 

Jaarverslag 

De SMC doet jaarlijks verslag van haar organisatorische en wetenschap
pelijke activiteiten in een jaarverslag. Tevens worden jaarlijks 
(meer)jarenplannen voor het wetenschappelijk beleid opgesteld voor het CWI 
en de Landelijke Projecten. 
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WERKVERBANDEN BINNEN DE SMC 

Algemeen 

Binnen de SMC functioneren de volgende Werkgemeenschappen (WGM-
en) en Landelijke Samenwerkingsverbanden (LSV-en): 

WGM Numerieke Wiskunde 
WGM Stochastiek 
WGM Mathematische Besliskunde en Systeemtheorie 
WGM Discrete Wiskunde 
WGM Analyse 

LSV Algebra en Meetkunde 
LSV Logica en Grondslagen van de Wiskunde 

Daarnaast functioneert het Landelijk Werkcontact Geschiedenis en 
Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (L WC GMFW). 

Werkgemeenschappen 
De WGM is de meest gestructureerde samenwerkingsvorm binnen de 

SMC. ZWO stelt WGM-en in en heft ze op op voordracht van het Curato
rium van de SMC. Voorwaarden tot erkenning van een WGM zijn: (1) het 
door de WGM bestreken terrein is duidelijk afgebakend, (2) het gros van de 
onderzoekers op het betreffende terrein behoort tot de WGM. Het lid
maatschap van een WGM staat open voor alle aktieve N ederlandstalige 
onderzoekers op het door de WGM bestreken terrein. Men kan zich aan
melden als lid bij de secretaris van de betreffende WGM (zie Bijlage B). 

Elke WGM kent een WGM-commissie. Deze commissies stellen de 
beleidsplannen op voor de WGM en beoordelen en prioreren de op het ter
rein van de WGM liggende projectaanvragen. Voor verdere details omtrent 
taken en bevoegdheden van de WGM-en en hun commissies wordt verwezen 
naar de Reglementen in Bijlage A. 

Landelijke Samenwerkingsverbanden 
De LSV-en kennen een Coordinatiecommissie die is belast met de algehele 

coordinatie in het samenwerkingsverband. De beoordeling van de project
aanvragen op het gebied van een LSV geschiedt door ad hoc te formeren 
commissies. De LSV spreekt zich hierbij niet uit over een prioriteitsvolgorde 
van de projectaanvragen. Voor nadere details wordt verwezen naar de 
Reglementen in Bijlage A. 

Landelijk Werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functies van 
de Wiskunde 

Op 26 mei 1981 is door een aantal onderzoekers het Landelijk Werk
contact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde (L WC 
GMFW) opgericht. Het Werkcontact heeft niet de status van WGM of LSV 
en is derhalve niet formeel ondergebracht bij de SMC. Subsidie-aanvragen op 
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het terrein van het LWC GMFW voorzover deze inhoudelijk liggen op het 
terrein van de wiskunde dienen echter wel bij de Nederlandse Stichting voor 
de Wiskunde SMC te warden ingediend. Beoordeling geschiedt hierbij echter 
door, door het Curatorium van de SMC, in overleg met het bestuur van het 
LWC, ad hoc in te stellen commissies. 

Onkosten 

Kosten voor vergaderingen van de WGM/LSV-en kunnen in aanmerking 
komen voor vergoeding door de SMC. Reiskosten die gemaakt warden ten 
behoeve van besturende of beleidsbepalende functies binnen de SMC warden 
vergoed. Declaraties, op daartoe bestemde formulieren en vergezeld van de 
betreffende nota's, dienen te warden verzonden aan het Bureau. Vergoeding 
vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten per openbaar vervoer. 
Verblijfkosten warden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten met 
als maximum het bepaalde in het Reisbesluit. Bureaukosten van 
WGM/LSV-en komen in aanmerking voor vergoeding door de SMC. (Men 
kan hierbij denken aan o.a. portikosten, kosten van kopieren en uitgeven van 
nieuwsbrieven etc.) De WGM/LSV-en dienen jaarlijks voor 1 november bij 
het Bureau een begroting in met betrekking tot vergader-, reis- en bureau
kosten (waaronder evt. de kosten voor een nieuwsbrief) voor het daarop
volgende kalenderjaar. Het Curatorium van de SMC deelt in januari van het 
begrotingsjaar haar besluit omtrent het beschikbaar gestelde budget mee. De 
WGM/LSV is vrij op basis van de begroting en binnen het beschikbaar 
gestelde budget uitgaven te doen. Vergoeding door de SMC geschiedt ach
teraf op basis van de reeel gemaakte kosten. Daartoe dienen declaraties, ver
gezeld van betreffende nota's te warden gezonden aan het Bureau. 

Informatie en verslaglegging 

Uitnodigingen voor plenaire vergaderingen en/ of bestuursvergaderingen 
van een WGM warden door de WGM ter kennisname aan het Bureau gezon
den. Dit geldt tevens voor nieuwsbrieven. Jaarlijks maken de WGM/LSV-en 
een jaarverslag over het afgelopen kalenderjaar ten behoeve van het Jaar
verslag van de SMC. Daartoe ontvangt de secretaris van de WGM/LSV jaar
lijks richtlijnen. Het jaarverslag dient voor 15 januari bij het Bureau te war
den ingeleverd. Het jaarverslag van de SMC verschijnt jaarlijks rond 1 juli. 
Een belangrijk onderdeel van het Jaarverslag is het overzicht en de 
verslaglegging van de onderzoekprojecten die via de SMC warden gesub
sidieerd. 

WGM Numerieke Wiskunde 
De numerieke wiskunde houdt zich bezig met ontwerp en onderzoek van 

methoden voor het vinden van benaderingen met voorgeschreven nauw
keurigheid voor wiskundig geformuleerde problemen door middel van algorit
men welke (als regel door computers) in een groot <loch eindig aantal stappen 
kunnen warden uitgevoerd. Belangrijke inspiratie- en toepassingsgebieden 
zijn met name de problemen uit de toepassingen der wiskunde die 



9 

mathematisch hetzij in termen van differentiaal- of integraalvergelijkingen, 
hetzij in termen van grote algebraische stelsels, geformuleerd kunnen worden. 
Als direkt gevolg hiervan kent de numerieke wiskunde vele verbanden met 
andere delen van de wiskunde en haar toepassingsgebieden. Als zelfstandige 
tak van de wiskunde wordt numerieke wiskunde beoefend op een wijze die 
varieert van zeer theoretisch (waarbij de verankering in de andere deel
gebieden van de wiskunde van groot belang is) tot zeer praktisch (onder
zoeken hoe men een efficient en verantwoord computerprogramma voor het 
uitvoeren van een numerieke methode construeert; hier ligt een raakvlak met 
de informatica). 

Een gebiedsomschrijving van de numerieke wiskunde m.b.v. de 1980 
Mathematics Subject Classification kan gegeven worden als: 

Hoofdgebieden: 39-XX 40-XX 41-XX 65-XX 

Belangrijkste nevengebieden: 15-XX 33-XX 34-XX 35-XX 45-XX 46-XX 47-
XX 49-XX 68BXX 

Belangrijkste toepassingsgebieden: 70-XX 73-XX 76-XX 78-XX 80-XX 81-XX 
85-XX 86-XX 90-XX 92-XX 

De WGM NW geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit onder de naam 
"Het Nummer". 

Voor de samenstelling van bestuur en commissie wordt verwezen naar Bijlage 
B, voor adressen naar Bijlage C. 

WGM Stochastiek 

Het onderzoeksterrein van de werkgemeenschap omvat de kansrekening 
en de statistiek. 

Mathematische statistiek is de theorie van wiskundige modellen, die 
geschikt zijn voor praktische situaties waarvoor deterministische modellen 
tekort schieten. De wiskundige basis van de statistiek is de kansrekening. Bij 
de ontwikkeling van deze modellen wordt in het bijzonder gelet op de 
doeltreffendheid, robuustheid en de aanpassing aan de praktijk. De 
mathematische statistiek is erop gericht methoden te ontwikkelen voor het 
aanpassen van modellen aan een beperkt aantal waarnemingen, maar ook 
asymptotische methoden zijn van groot belang. De opzet van experimenten 
in coordinatie met modelkeuze en statistische analyse van de resultaten vormt 
een apart hoofdstuk van de statistiek. 

Tezamen genomen vormen opzet, modelkeuze, analyse en wijze van trek
ken van conclusies een statistische procedure. De taak van de mathematische 
statistiek is samen te vatten als het ontwerpen, bestuderen en vergelijken van 
statistische procedures. Daarnaast wordt ook de analyse van massale data, 
vaak zonder duidelijke kanstheoretische achtergrond, tot de statistiek gere
kend. 

De kansrekening kan, formeel wiskundig, opgevat worden als een 
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gespecialiseerd onderdeel van de analyse, i.h.b. de maattheorie. Het eigen 
karakter van de kansrekening ligt vooral in de bijzondere heuristiek. Zo heb
ben de kanstheoretische toepassingen in o.a. potentiaaltheorie en 
ergodentheorie een diepere betekenis dan alleen maar nieuwe wiskundige 
techniek: zij voegen een nieuwe dimensie toe aan het inzicht in deze onder
werpen. 

Daamaast vindt men ook toepassingen, die meer op klassieke analyse 
gebaseerd zijn. Dit geldt voor een groot deel van de mathematische statistiek, 
maar bijv. ook in de typische kanstheoretische theorie van wachttijden. 

Voor de samenstelling van bestuur en commissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 

WGM Mathematische Besliskunde en Systeemtheorie 

De WGM MB & ST verenigt de in Nederland werkzame onderzoekers op 
het gebied van de mathematische besliskunde en systeemtheorie. De 
mathematische besliskunde houdt zich bezig met de bestudering van wis
kundige modellen van beslissingssituaties; centraal staat het analyseren van 
de resulterende problemen en het ontwikkelen van oplossingsmethoden hier
voor. De systeemtheorie heeft de bestudering van dynamische verschijnselen 
en de synthese van voorspellings- en regelalgoritmen tot doel; de 
belangrijkste problemen betreffen het realiseren en identificeren, het besturen 
en het waamemen of filteren van systemen. Het vakgebied omvat ook diverse 
aspecten die voortkomen uit de bindingen met de praktijk, zoals het 
entameren van theoretisch onderzoek naar praktisch relevante problemen en 
het praktisch toepasbaar maken van nieuwe theoretische resultaten. 

Een afbakening van het vakgebied in termen van de 1980 Mathematics 
Subject Classification is als volgt: 

90Bxx Operations research and management science 

90Cxx Mathematical programming 

90D:xx Game theory 

93-xx Systems theory; control 

49-xx Calculus of variations and optimal control; optimization. 

De WGM verzorgt jaarlijlcs een "Newsletter", die op aanvraag bij de 
secretaris verkrijgbaar is. 

Voor de samenstelling van bestuur commissie wordt verwezen naar Bijlage 
B, voor adressen naar Bijlage C. 

WGM Discrete Wiskunde 

De discrete wiskunde onderzoekt disrete, vaak eindige, wiskundige struc
turen. Aangezien dergelijke structuren ook in andere takken van de wiskunde 
te voorschijn komen, bestaat er een omvangrijke uitwisseling van methoden 
en problemen tussen de discrete wiskunde en o.a. algebra, meetkunde, 
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besliskunde, informatietheorie en informatica. Binnen de discrete wiskunde is 
een aantal deelgebieden te noemen, zoals (eindige) meetkunde, designtheorie, 
coderingstheorie, grafen- en hypergrafentheorie, combinatorische 
optimalisering, probabilistische combinatoriek, enumeratie, combinatorische 
verzamelingsleer. 

Tweemaal per jaar geeft de WGM een bulletin uit onder de naam "Dis
creet Nederland". 

Voor de samenstelling van bestuur en commissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 

WGM Analyse 
Het werkterrein van de WGM Analyse omvat het onderzoek in de 

theoretische en toegepaste analyse, dit laatste voor zover daarbij het accent 
ligt op de ontwikkeling van analytische concepten en technieken. 
Meer in het bijzonder behoren hiertoe onder andere: 

- Lineaire en niet-lineaire gewone en partiele differentiaalvergelijkingen 
(incl. dynamische systemen) 

- Reele analyse (incl. meet- en integratietheorie, potentiaaltheorie) 

- Complexe analyse (in een of meer variabelen) 

- Harmonische analyse (abstract en op Liegroepen) 

- Lineaire en niet-lineaire functionaalanalyse (incl. operatortheorie en 
integraalvergelijkingen) 

- Globale analyse (incl. analyse op varieteiten, niet-lineaire analyse en 
variatierekening) 

- Mechanica (incl. vloeistofmechanica en mechanica van vaste stoffen). 

De analyse heeft grensgebieden met nagenoeg alle andere takken van wis
kunde, waarbij met name kunnen worden genoemd de verbanden van 

- differentiaalvergelijkingen en dynamische systemen met 
differentiaaltopologie 

- variatierekening met regeltheorie en systeemtheorie 

- analyse op Liegroepen met differentiaalmeetkunde 

- differentiaalvergelijkingen en functionaalanalyse met numerieke analyse 

- niet lineaire (partiele) differentiaal- en integraalvergelijkingen en 
mechanica met de technische wetenschappen. 

In voorkomende gevallen kan nader overleg met de betrokken WGM, 
LSV of de Stichting voor de Technische Wetenschappen gewenst zijn. 

De WGM geeft tweemaal per jaar de nieuwsbrief "Nieuws Analyse" uit. 

Voor de samenstelling van de WGM-commissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 
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LSV Algebra en Meetkunde 

Het werkterrein van het LSV Algebra en Meetkunde beslaat de algebra, 
de getaltheorie en de meetkunde inclusief de topologie. Daarbij worden 
hulpmiddelen uit andere deelgebieden van de wiskunde, zoals de analyse, de 
stochastiek en de discrete wiskunde benut en worden ook impulsen tot nieuw 
onderzoek gevonden in ontwikkelingen op andere gebieden, zoals de 
informatica en de fysica. Dergelijke wisselwerkingen vinden ook veelvuldig 
binnen het brede onderzoeksterrein van het samenwerkingsverband plaats, 
zowel tussen algebra en meetkunde, als tussen algebra en getaltheorie en tus
sen meetkunde en getaltheorie. 

Tweeil).aal per jaar geeft het LSV een bulletin uit onder de naam "Een 
gemeenschappelijke Noemer". 

Voor de samenstelling van de coordinatiecommissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 

LSV Logica en Grondslagen van de Wiskunde 
In de grondslagen van de wiskunde worden conceptuele analyses van wis

kundige objecten en begrippen gegeven. Dit gebeurt zowel in een streng 
constructief-intuilionistisch als klassiek-verzamelingstheoretisch kader. De 
hulpmiddelen, die overigens tot zelfstandige disciplines uitgegroeid zijn, kun
nen ruwweg onderscheiden worden in (i) discreet-combinatorisch 
(recursietheorie, bewijstheorie) en (ii) infinitair-semantisch (ver
zamelingstheorie, modeltheorie). De technieken en begrippen van het vak
gebied worden ook toegepast binnen de wiskunde zelf. Voorbeelden: non
standaard methoden in de algebra en analyse, recursietheorie en semantiek in 
de informatica. 

V oor de samenstelling van de coordinatiecommissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 

LWC Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde 
Het onderzoeksgebied Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de 

Wiskunde omvat historische studies over wiskunde en studies over het 
maatschappelijke functioneren van de wiskunde. Dit laatste onderzoek kan 
zowel rechtstreeks zijn als vanuit ( of met hulp van) andere disciplines, zoals 
filosofie, sociologie, wetenschapstheorie en historiografie. Ook studies over de 
maatschappelijke factoren in de ontwikkeling en het huidige functioneren van 
de wiskunde vallen binnen het onderzoeksgebied. Jaarlijks verschijnt er een 
nieuwsbrief GM PW. 

Voor de samenstelling van de coordinatiecommissie wordt verwezen naar 
Bijlage B, voor adressen naar Bijlage C. 
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DE PROJECT-SUBSIDIERING DINNEN ZWO 

Algemeen 

Via de SMC kunnen bij ZWO subsidies worden aangevraagd voor zuiver
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de wiskunde. Zowel beperkte 
als omvangrijke onderzoekingen, zowel kortdurende als meerjarige projecten 
komen voor subsidiering in aanmerking. Zo kunnen ook subsidies worden 
verleend ten behoeve van complexen van onderzoekingen die in samen
werking tussen verschillende personen worden uitgevoerd. De wijze waarop 
dan de coordinatie tussen de verschillende ( deel)onderzoekingen is geregeld 
dient te worden vermeld. Verder kan subsidie worden toegekend voor Neder
lands onderzoek dat deel uitmaakt van een intemationaal 
onderzoekprogramma of -project. In een dergelijk geval moet de samen
werking, resp. het intemationale aspect duidelijk worden toegelicht. 

De aanvragen voor onderzoek-subsidiering van projecten die liggen op het 
gebied van de wiskunde moeten bij het Bureau van de SMC worden 
ingediend. Deze regeling geldt voor alle onderzoek op het terrein van de wis
kunde, ook indien het onderzoek niet past in een van de WGM-en of LSV-en 
van de SMC (zie voor een beschrijving van deze werkverbanden het vorige 
hoofdstuk). 

Voor een gedetailleerd tijdschema betreffende de indiening en behandeling 
van de projectaanvragen wordt verwezen naar Bijlage D. 

Aanvragen en continueringsaanvragen 

Een subsidie kan worden aangevraagd door een of meer personen die ten
minste een doctoraal- of ingenieursexamen hebben afgelegd - of op andere 
wijze voldoende op het desbetreffende vakgebied zijn gekwalificeerd - en 
onderzoekservaring hebben. 

Aangenomen wordt dat de aanvrager(s) bereid is (zijn) om de wetenschap
pelijke, organisatorische en financiele verantwoordelijkheid op zich te nemen 
voor het betreffende onderzoek. Dit houdt o.m. in de zorg voor eventuele 
voortgangsrapportage en voor een wetenschappelijk eindverslag. 

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van personele en materiele 
kosten die voor het onderzoek moeten worden gemaakt, alsmede voor in ver
band met het onderzoek noodzakelijk reiskosten. Behoudens hoge uit
zondering kunnen aanvragers van een subsidie in hun onderzoeksbegroting 
geen salaris of toelage voor levensonderhoud voor zichzelf opnemen. 

Aanvraag geschiedt middels standaardf ormulieren die op verzoek door het 
Bureau worden verstrekt, tezamen met een toelichting op het formulier. 
Ingevulde aanvraagf ormulieren voor nieuwe projecten dienen v66r J }uni op 
het Bureau te zijn ingeleverd. 
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Projectleiders van reeds gesubsidieerde projecten moeten elk jaar opnieuw 
v66r J 5 augustus, middels een standaard aanvraagformulier een continuerings
aanvraag indienen. Op het formulier dient een kort verslag te worden gegeven 
van de verrichte werkzaamheden en de bereikte resultaten van elk van de 
medewerkers ten laste van het subdidie. De formulieren voor con
tinueringsaanvragen worden jaarlijks in mei door het Bureau aan de project
leiders verzonden. 

De behandelinsprocedure 
Na ontvangst van de nieuwe aanvraagf ormulieren worden deze gere

gistreerd en administratief gecontroleerd. De aanvragen die vallen onder een 
WGM of LSV worden aan de commissies van de WGM/LSV-en toegezon
den. De WGM-commissies beoordelen de projectaanvragen zelf, eventueel 
wordt indien dit nodig wordt geacht advies bij exteme deskundigen ingewon
nen. Bij projecten die vallen onder een LSV wordt op advies van de 
betreffende coordinatiecommissie een beoordelingscommissie ad hoc ingesteld 
door het Curatorium van de SMC. Ten aanzien van de resterende projec
taanvragen stelt het Curatorium van de SMC beoordelingscommissies ad hoc 
in. 

Gedurende de periode van 15 juni tot 1 oktober worden de ingediende 
projecten door de commissies beoordeeld en voorzover behorend tot de 
WGM-en door de WGM-commissies van een prioriteitenvolgorde voorzien. 
In deze fase kan het voorkomen dat een commissie de indiener van een pro
ject om nadere toelichting of zelfs herschrijving verzoekt. De SMC hecht 
groot belang aan het principe van hoor en wederhoor. Vooral in september is 
hiervoor tijd vrij gehouden. Voor 1 oktober stellen de WGM-commissies en 
beoordelingscommissies ad hoc hun beoordelingen vast. De projecten worden 
vervolgens, voorzien van een gemotiveerde beoordeling ( en priorering in geval 
van een WGM) aan de Wetenschapscommissie voorgelegd. De 
Wetenschapscommissie stelt op basis hiervan een advies op aan het Curato
rium betreffende beoordeling en priorering van het totale pakket project
aanvragen bij de SMC. Het Curatorium besluit voor 1 december omtrent de 
beoordeling en priorering van de ingediende projecten op basis van de 
wetenschappelijke merites van de projecten. 

Zo spoedig mogelijk nadat de SMC van ZWO het toegekende sub
sidiebedrag heeft vemomen beslist het Curatorium, · op advies van de 
Wetenschapscommissie, welke van de projecten van wetenschappelijk hoge 
kwaliteit in de SMC-begroting zullen worden opgenomen. Deze begroting 
behoeft toetsing door ZWO alvorens daadwerkelijk tot toekenning van de 
aanvragen kan worden overgegaan. In de praktijk zullen de projectleiders 
rond 15 februari op de hoogte worden gesteld betreffende honorering van hun 
subsidie-aanvragen. In het algemeen zal aanstelling van een uitvoerder niet 
kunnen plaatsvinden binnen een maand na toekenning. 
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Aanstelling en begeleiding van de uitvoerders 

De uitvoering van gesubsidieerd onderzoek geschiedt bij voorkeur door 
jonge, pas afgestudeerde, academici. In aanmerking komen zij, waarvan op 
grond van behaalde studieresultaten mag worden verwacht dat zij het 
voorgestelde onderzoek kunnen uitvoeren. De uitvoerder gaat daartoe een 
dienstverband aan met ZWO. De aanstelling geschiedt voor de duur van de 
subsidieverstrekking (met inachtname van de daarvoor geldende regels), 
waarbij de totale aanstellingsduur van een medewerker ten hoogste vier jaar 
bedraagt. 

In principe bestaat ook de mogelijkheid om voor de uitvoering van gesub
sidieerd onderzoek gepromoveerde medewerkers aan te stellen. V oorwaarde 
is dat het onderzoek zulks vereist. Bijvoorbeeld bij het introduceren van een 
nieuw onderzoekgebied. Aan te stellen gepromoveerde medewerkers dienen 
afkomstig te zijn uit een andere instelling dan die waarbij het project zal wor
den uitgevoerd. Aan te stellen buitenlanders dienen in het betreffende onder
zoek een inbreng te hebben waarvoor geen Nederlander kan worden gevon
den. De aanstellingsduur voor gepromoveerde medewerkers bedraagt een 
jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met ten hoogste een jaar. 

Het is niet noodzakelijk dat de uitvoerder bij het indienen van de sub
sidieaanvrage al bekend is. 

Voor de aanstelling van de uitvoerder dienen aanstellingsformulieren door 
de projectleider en uitvoerder te worden ingevuld en aan het Bureau te wor
den toegestuurd. Deze formulieren worden op verzoek door het Bureau 
toegezonden. Alvorens tot aanstelling wordt overgegaan dient een medische 
keuring te worden verricht. De aanstellingsprocedure vergt in het algemeen 
ongeveer een maand. 
Het salaris (schaal en ancienniteit) van de aan te stellen medewerkers wordt 
vastgesteld door het bureau van ZWO. Bij de vaststelling van het salaris 
hanteert ZWO de volgende richtlijnen. Uitvoerders worden gehonoreerd vol
gens de schalen behorend bij de rang van wetenschappelijk assistent c.q. bij 
de rang van wetenschappelijk ambtenaar. Met diensttijd doorgebracht na het 
doctoraal- of ingenieursexamen zal, indien en voorzover de in die tijd ver
richte werkzaamheden met de genoten opleiding in overeenstemming waren, 
rekening worden gehouden. In bijzondere gevallen, met name als het gaat 
om personen die reeds een meerdere jaren (minimaal vijf) omvattende 
wetenschappelijke loopbaan hebben gevolgd, kan in overleg met ZWO tot een 
van het voorgaande afwijkende inschaling worden besloten. Het is toegestaan 
dat door ZWO aangestelde onderzoekers maximaal 20% van hun werktijd aan 
onderwijs- en bestuurstaken wijden. 

De projectleider is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding 
en verslaglegging (voortgangsrapportage en wetenschappelijk eindverslag), 
alsmede voor de organisatorische en financiele aspecten van het project. 
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Vergoeding van reis- en verblijtkosten 
Medewerkers die zijn aangesteld in het kader van door de SMC gesub

sidieerde onderzoekprojecten, kunnen bij het Bureau van de SMC vergoeding 
van reis- en verblijfskosten aanvragen die samenhangen met reizen i.v.m. hun 
onderzoek. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de reis van 
aanwijsbaar belang zijn voor het door de SMC gesubsidieerde onderzoek. 
Aanvragen moeten als regel in overleg met de onderzoekleider worden 
ingediend. We onderscheiden drie categorieen. 

Werkbezoeken in Nederland 

- deelname aan colloquia e.d. terzake van het gesubsidieerde onderzoek 

- bespreking van het onderzoek met deskundigen, anders dan met de directe 
onderzoekleider. 

Vergoed worden de reiskosten op basis van 2e klasse openbaar vervoer. De 
reiskosten dienen achteraf te worden gedeclareerd; declaratieformulieren zijn 
verkrijgbaar bij het Bureau van de SMC. Declaraties dienen te worden 
gefiatteerd door de onderzoekleider. 

Congresbezoek in Nederland 

Dit betreft deelname aan congressen en/ of meerdaagse conferenties ter 
zake van het onderzoeksgebied (bv. de door sommige werkgemeenschappen 
georganiseerde conferenties). De vergoeding omvat de reiskosten op basis van 
2e klasse openbaar vervoer, inschrijfgeld, alsmede de werkelijk gemaakte 
kosten van logies en maaltijden, met als maximum de etmaalvergoeding vol
gens het Reisbesluit 1971. 
Aanvragen dienen tenminste 1 maand vooraf gaand aan het bezoek te worden 
ingediend bij het Bureau van de SMC. De kosten worden achteraf vergoed. 

Buitenlandse reizen 

Aanvragen voor buitenlandse reizen dienen tenminste 2 maanden voor het 
begin van de reis, met bijsluiting van het programma en mede-ondertekend 
door de onderzoekleider te worden ingediend bij het Bureau van de SMC. 
Het Bureau zendt de aanvraag zonodig aan referenten ( dikwijls het bestuur 
van de betrokken WGM), met het verzoek om advies. De beslissing wordt 
genomen door de wetenschappelijk directeur van de SMC. Het reizen per 
vliegtuig dient te worden gemotiveerd. Desgewenst kan een voorschot op de 
vergoeding worden verleend. De medewerker is gehouden binnen 2 maanden 
na terugkeer een verslag over zijn werkzaamheden en/ of ervaringen in het 
buitenland aan het Bureau van de SMC te zenden. Het verslag dient een 
duidelijk overzicht te bevatten van de behandelde stof, en wel zodanig dat <lit 
voor vakgenoten toegankelijk is. Verder dient het verslag een gemotiveerde 
opinie te bevatten over het nut van de reis voor het betreffende onderzoek
gebied en i.h.b. dient te worden vermeld wat de betrokken medewerker voor 
zijn eigen onderzoek aan het bezoek heeft gehad. Er zijn twee categorieen 
buitenlandse reizen: werkbezoek en congresbezoek. 
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Onder werkbezoek buitenland wordt verstaan het terzake van het gesub
sidieerde onderzoek 

- bezoeken van deskundigen en/ of instellingen 

- deelnemen aan workshops of summerschools. 

De vergoeding omvat de reiskosten op basis van 2e klasse openbaar vervoer, 
reisverzekering, inschrijfgeld, de werkelijke verblijfskosten (logies en maal
tijden) en de kosten van eventueel noodzakelijk lokaal vervoer. 
De maximale verblijfsvergoeding bedraagt 70-100% van de etmaalvergoeding 
volgens het Reisbesluit 1971, Categorie 3, afhankelijk van de verblijfsduur: 

100% bij een verblijfsduur van I - 7 dagen 
90% bij een verblijfsduur van 8 - 14 dagen 
80% bij een verblijfsduur van 15 - 21 dagen 
70% bij een verblijfsduur van 22 - 28 dagen. 

De verblijfsduur bedraagt maximaal 28 dagen. 

Voor congresbezoek buitenland terzake van het gesubsidieerde onderzoek 
gelden de volgende regels. 
De vergoeding omvat de reiskosten op basis van 2e klasse openbaar vervoer, 
reisverzekering, inschrijfgeld, de werkelijke verblijfskosten (logies en maal
tijden) en de kosten van eventueel noodzakelijk lokaal vervoer. De maximale 
verblijfsvergoeding bedraagt 80-90% van de etmaalvergoeding volgens het 
Reisbesluit 1971, Categorie 3, afhankelijk van de verblijfsduur: 

90% bij een verblijfsduur van 1 " 6 dagen 
80% bij een verblijfsduur van 7 - 12 dagen. 

De verblijfsduur bedraagt maximaal 12 dagen. Aan de toekenning is de 
voorwaarde verbonden dat de betrokken onderzoeker een voordracht houdt. 
Hierop kan slechts een uitzondering worden gemaakt indien deelname om 
educatieve redenen van groot belang is (bv. in het begin van de sub
sidieperiode) en/of wanneer door de referenten uitzonderlijk positief wordt 
geadviseerd. 

Korte bezoeken van buitenlandse deskundigen 

Bij het Bureau van de SMC kan door de !eiders van door de SMC gesub
sidieerde onderzoekprojecten tegemoetkoming worden gevraagd in de reis- en 
verblijfskosten verbonden aan het bezoek van buitenlandse deskundigen. Het 
gaat hierbij om korte bezoeken ( enkele dagen tot enkele weken, maximaal l 
maand) van buitenlandse experts ter zake van het door de SMC gesub
sidieerde onderzoek. De vergoeding omvat de reiskosten op basis van open
baar vervoer, alsmede de werkelijke kosten van logies en maaltijden, met als 
maximum de etmaalvergoeding volgens het Reisbesluit 1971. Aanvragen die
nen tenminste 2 maanden voorafgaand aan het bezoek worden ingediend. Het 
Buteau raadpleegt zonodig referenten ter beoordeling van de aanvraag. De 
beslissing wordt genomen door de wetenschappelijk directeur van de SMC. 
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Beeindiging van een project 

Uiterlijk drie maanden na het beeindigen van het subsidie voor een pro
ject dient een eindverslag te worden ingeleverd bij het Bureau. Om een 
optimaal oordeel over het onderzoek mogelijk te maken worden aan het eind
verslag twee exemplaren van verschenen publikaties toegevoegd (b.v. een 
proefschrift). Het eindverslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
de projectleider. 
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DE PROJECT-SUBSIDIERING BINNEN S1W 

Algemeen 

De STW subsidieert universitair onderzoek en, onder bepaalde voor
waarden, onderzoek in para-universitaire instituten met een zuiver
wetenschappelijke doelstelling. Criteria voor subsidiering zijn: wetenschap
pelijke kwaliteit en utilisatie. In dit verband betekent utilisatie dat voor de 
verwachte resultaten van het onderzoek concrete gebruikers zijn aan te wij
zen, dan wel dat door het onderzoek een aanwijsbaar veld van toegepast 
onderzoek wordt ontsloten of dat bepaalde belemmeringen of beperkingen die 
tet:hnische vooruitgang op het desbetreffende gebied tot nu toe in de weg 
stond worden opgeheven. Indien een onderzoekproject een uitgesproken 
utiliteitscomponent heeft dan kan een subsidieaanvraag hiervoor worden 
ingediend bij de STW. De inzending van deze aanvragen is niet gebonden 
aan een sluitingsdatum. Aanvragen worden bij de STW in principe terstond 
in behandeling genomen. In dit boekje geven we slechts summiere inlich
tingen betreffende de STW-procedure. V oor meer details wordt verwezen naar 
de inlichtingenbrochure van de STW. 

Aanvragen en behandelingsprocedure 

De aanvragen voor STW-projectsubsidies kunnen direct bij STW worden 
ingediend, via een WGM of via het Bureau van de SMC. Formulieren daar
toe worden u op verzoek door het Bureau van de SMC of door STW 
toegezonden. Steeds zal, indien het onderzoek op het terrein van de Wiskunde 
betreft, de SMC worden betrokken bij het vinden van deskundige beoor
delaars. Indien mogelijk en gewenst zal de SMC ook het opstellen van een 
beoordelingsprotocol op zich nemen. Dit protocol wordt in de regel opgesteld 
op basis van de adviezen van de deskundige beoordelaars. Deze beoordelaars 
worden zo mogelijk gezocht in de sfeer van zowel het fundamenteel onder
zoek, als de gebruikers en TNO. Het protocol wordt met verzoek om com
mentaar aan de aanvrager toegestuurd. Vervolgens wordt het voorzien van 
het commentaar van de aanvrager door de STW aan een jurykamer voor
gelegd. De STW besluit omtrent honorering na vaststelling van de jurering. 
De totale procedure duurt in de prajctijk veelal ongeveer 6 maanden. 
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Aanstelling en begeleiding 
Aanstelling van de uitvoerders van STW-projecfon geschiedt in dienst van 

ZWO onder dezelfde voorwaarden als bij ZWO (zie elders). Het project 
wordt begeleid door een Gebruikerscommissie waarin naast de projectleider 
als voorzitter enige vertegenwoordigers vanuit het fundamenteel onderzoek en 
vanuit de kring van potentiele gebruikers zitting hebben. De vergaderingen 
van de Gebruikerscommissies van projecten die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de SMC worden bijgewoond door een medewerker 
van het Bureau van de SMC. 

Kosten van reizen en materieel 
Per project kan een bedrag gereserveerd worden voor reiskosten en 

aanschaf van apparatuur e.d. 
Het beheer van deze budgetten geschiedt door de projectleider. Betaling 
geschiedt rechtstreeks door STW na indiening van declaraties. 

Beeindiging van een project 
Uiterlijk 3 maanden na het beeindigen van het subsidie voor een project 

dient een eindverslag te worden geleverd. Het eindverslag wordt opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van de projectleider. 
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BIJI.AGE A: REGLEMENTEN EN AANWIJZINGEN VAN DE SMC 

Uit bet buisboudelijk reglement zijn alleen die delen bier gereproduceerd 
die in dit verband relevant worden geacbt, met beboud van de originele arti
kelnummering. 
Op aanvraag is een volledig reglement van de SMC bij bet Bureau verkrijg
baar. Verder is opgenomen een voorbeeldreglement voor de 
werkgemeenscbappen en aanwijzingen voor de bebandeling van subsidie
aanvragen en voorbereiding van adviezen. 

Algemeen 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

- de Sticbting: de Stichting Mathematisch Centrum 

- de Statuten: de Statuten van de Stichting 

- het Bestuur: het in art. 5 van de Statuten genoemde Curatorium 

- de Wetenschapscommissie: de in hoofdstuk II van dit reglement 
genoemde Wetenschapscommissie 

- de Directie: de in art. 8 van de Statuten genoemde Directie 

- de Beleidsraad: de in art. 9 van de Statuten genoemde Beleidsraad 

- de Raad van Advies: de in art. 10 van de Statuten genoemde Raad 
van Advies 

2. De Directie bestaat tbans uit: 

- een wetenschappelijk directeur 

- een directeur beheerszaken 

- een adjunct-directeur. 

3. De Stichting exploiteert een Instituut. 
De dagelijkse leiding van het Instituut berust bij de Directie. 

4. Tot de Stichting kunnen zijn toegelaten: 
Werkgemeenschappen en/of Landelijke Samenwerkingsverbanden, die 
elk voor zich een meer of minder georganiseerd landelijk 
samenwerkingsverband zijn van wetenscbappelijk onderzoekers op een 
bepaald gebied van de wiskunde. 

Tot de taken van de Stichting behoren: 
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a. het functioneren van haar W erkgemeenschappen en/ of Landelijke 
Samenwerkingsverbanden te stimuleren, te ondersteunen, te beoor
delen en te evalueren 

b. subsidie-aanvragen voor onderzoekprojecten op het terrein van haar 
Werkgemeenschappen en/of Landelijke Samenwerkingsverbanden te 
beoordelen en naar bevind voor subsidiering voor te dragen aan het 
bestuur van Z.W.O. 

5. De Stichting kent de volgende adviesorganen: 

- de Wetenschapscommissie 

- de Raad van Advies 

- de Beleidsraad 

- de Adviescommissies per vakgebied. 

Van de W etenschapscommissie 

6. Er is een Wetenschapscommissie, ingesteld door het Bestuur. 

7. Het is de taak van de Wetenschapscommissie: 

a. het Bestuur, gevraagd of ongevraagd, te adviseren inzake het te voe
ren wetenschappelijk beleid van de Stichting 

b. het wetenschappelijk beleid van 
- het Instituut 
- de Werkgemeenschappen 
- de Landelijke Samenwerkingsverbanden 
te stimuleren, te beoordelen en te evalueren, en het Bestuur hierover 
te adviseren 

c. de bij de Stichting ter subsidiering ingediende onderzoeksvoorstellen 
1. te beoordelen, 
2. van een prioriteitenrangorde te voorzien, 
en het Bestuur hierover schriftelijk en met redenen omkleed te 
adviseren. 

Indien het Bestuur een door de Wetenschapscommissie gegeven advies 
niet volgt, stelt het de Wetenschapscommissie daarvan, onder vermelding 
van redenen, op de hoogte. De Wetenschapscommissie heeft het recht 
van wederhoor. 

Ter vervulling van de in lid c. genoemde taak dient de 
Wetenschapscommissie gebruik te maken van de aanwiJzmgen in 
appendix B van <lit reglement ('Aanwijzingen voor de behandeling van 
subsidie-aanvragen en voorbereiding van adviezen'). 
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De indiener van een onderzoeksvoorstel kan tegen de behandeling daar
van binnen de Stichting te alien tijde beroep aantekenen bij het Bestuur. 

8. a. De Wetenschapscommissie bestaat uit ten hoogste 15 gewone leden, 
te weten: 

- uit iedere Werkgemeenschapscommissie tenminste een lid 

- uit de Coordinatiecommissie van elk Landelijk Samenwerkingsver-
band tenminste een lid 

- uit het Instituut tenminste twee onderzoekleiders als leden 

- een lid van de Raad van Advies . 

b. De voorzitter van de Nederlandse Commissie voor de Wiskunde, 
alsmede de wetenschappelijk directeur zijn lid met raadgevende stem. 

c. Voorts kunnen in de W etenschapscommissie zitting hebben: perso
nen, die naar het oordeel van het Bestuur op grond van hun des
kundigheid een bijdrage kunnen leveren aan het functioneren van de 
Wetenschapscommissie. 

d. De leden van de Wetenschapscommissie worden benoemd door het 
Bestuur; zij worden benoemd a titre personnel, en kunnen zich in de 
vergadering niet door anderen laten vervangen. 

e. De Werkgemeenschapscommissies, de Coordinatiecommissies van de 
Landelijke Samenwerkingsverbanden, het Instituut en de Raad van 
Advies worden in de gelegenheid gesteld uit hun midden kandidaten 
voor te dragen voor benoeming als gewoon lid van de 
Wetenschapscommissie. 

f. De gewone leden van de Wetenschapscommissie hebben zitting voor 
een tijdvak van drie jaar; voor deze leden stelt de 
Wetenschapscommissie een rooster van aftreden op. 
Aftredende leden kunnen eenmaal terstond worden herbenoemd; 
onder bijzondere omstandigheden, overeen te komen tussen het 
Bestuur en de Wetenschapscommissie, kan een aftredend lid voor een 
tweede maal terstond worden herbenoemd. 

9. De Wetenschapscommissie kiest uit haar midden een bestuur, bestaande 
uit een voorzitter, een waarnemend voorzitter en ten hoogste een ander 
lid. 
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10. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de 
Wetenschapscommissie. 

11. De W etenschapscommissie vergadert tenminste twee maal per jaar. 

12. a. De vergaderingen van de Wetenschapscommissie worden bijgewoond 
door een of meer leden van het Bestuur van de Stichting en door een 
vertegenwoordiger van Z.W.O. 

b. De W etenschapscommissie kan per vergadering anderen uitnodigen 
haar vergaderingen bij te wonen. 

13. De Wetenschapscommissie doet jaarlijks v66r 1 maart een verslag van 
haar verrichtingen toekomen aan het Bestuur, dat wordt opgenomen in 
het jaarverslag van de Stichting. 

14. De Wetenschapscommissie wordt bij het vervullen van haar taak bij
gestaan door een staffunctionaris van het bureau van de Stichting, die 
optreedt als uitvoerend secretaris van de Wetenschapscommissie. 
De financiele lasten van de Wetenschapscommissie worden door de 
Stichting gedragen, voorzover er van te voren toestemming van het 
Bestuur voor het doen van de betreffende uitgaven is verkregen. 

Van de werkgemeenschappen 

33. Het Bestuur kan Werkgemeenschappen instellen, die elk voor zich een 
bepaald terrein bestrijken van de wiskundebeoefening, d.w.z. de beoefe
ning van de wiskunde zelf en van de toepassingen van de wiskunde in 
andere vakgebieden. Het kan zelf het initiatief daartoe nemen, dan wel 
dit overlaten aan een groep wetenschappelijk onderzoekers. 
Alvorens het Bestuur zich tot Z.W.O. richt met het verzoek een Werk
gemeenschap toe te laten tot de Stichting, vergewist het Bestuur zich 
ervan dat: 

- het door de Werkgemeenschap te bestrijken terrein duidelijk is 
afgebakend 

- het gros van de onderzoekers op het betreffende terrein bereid is toe te 
treden tot de W erkgemeenschap. 
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34. De Werkgemeenschap staat open voor alle aktieve onderzoekers op het 
door de Werkgemeenschap bestreken terrein. 

35. De Werkgemeenschap stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin alle 
zaken die het funktioneren van de Werkgemeenschap betreffen worden 
geregeld. 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig 
zijn met het voorliggende reglement. 
Het huishoudelijk reglement behoeft de goedkeuring van het Bestuur. 

36. De Werkgemeenschap heeft tot taak: 

a. de coordinatie, stimulering en evaluatie van het onderzoek op haar 
terrein, in het bijzonder in zoverre dit onderzoek mede gesubsidieerd 
wordt door de Stichting 

b. het bevorderen van onderlinge samenwerking en ondersteuning 

c. het informeren van en adviseren aan de Wetenschapscommissie ter 
zake van de ontwikkeling en voortgang van de wiskundebeoefening 
op haar terrein. 

Ter uitvoering van deze taak wijst de Werkgemeenschap, op een bij 
huishoudelijk reglement te regelen wijze, een commissie aan (hiema te 
noemen 'Werkgemeenschapscommissie'). 

37. De Werkgemeenschap stelt jaarlijks een wetenschappelijk 
beleidsprogramma voor de middellange termijn op, dat jaarlijks v66r 1 
mei wordt voorgelegd aan het Bestuur en aan de Wetenschapscommissie. 

38. De W erkgemeenschap doet jaarlijks v66r 1 maart aan het Bestuur en aan 
de Wetenschapscommissie een verslag toekomen van haar organisatori
sche en wetenschappelijke verrichtingen. 

39. De Werkgemeenschap vergadert tenminste een maal per jaar. 
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V/an de W erkgemeenschapscommissie 

40. a. De W erkgemeenschapscommissie bestaat uit tenminste 3 leden. 

b. Leden van de Werkgemeenschapscommissie dienen te zijn in Neder
land werkzame leden van de W erkgemeenschap, wier 

- wetenschappelijke verrichtingen duidelijk en in hoofdzaak liggen op 
het door de Werkgemeenschap bestreken terrein 

- wetenschappelijke kwaliteit gebleken is. 

c. De Werkgemeenschap kan uit haar leden die niet in Nederland werk
zaam zijn een of meer leden toevoegen aan de Werkgemeenschaps
commissie als lid met raadgevende stem. 

d. De procedure voor de verkiezing van de W erkgemeenschapscommis
sie behoeft de instemming van het Bestuur. 

e. De leden van de Werkgemeenschapscommissie hebben zitting voor 
een tijdvak van drie jaar. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 

41. Tot de taak van de Werkgemeenschapscommissie behoort het beoordelen 
en van een prioriteitenrangorde voorzien van de vanuit de Werk
gemeenschap bij de Stichting ter subsidiering ingediende 
onderzoeksvoorstellen, en het dienovereenkomstig adviseren van de 
W etenschapscommissie. 

a. De Werkgemeenschapscommissie kan de aanvrager van een subsidie 
verzoeken <liens onderzoeksvoorstel geheel of gedeeltelijk te her
schrijven. 

b. De Werkgemeenschapscommissie stelt de indiener(s) van enig onder
zoeksvoorstel in kennis van het door haar voorgenomen, aan de 
Wetenschapscommissie uit te brengen advies over de subsidie
aanvraag. 
Indiener(s) wordt (warden) in de gelegenheid gesteld op het voor
genomen advies ter zake te reageren. 
De definitieve adviezen warden schriftelijk medegedeeld aan de 
desbetreffende indiener( s ). 

c. Indien een aanvrager niet akkoord kan gaan met het definitieve 
advies over zijn subsidie-aanvraag, dan kan hij binnen twee weken na 
ontvangst van <lat advies de Werkgemeenschapscommissie daarvan 
schriftelijk in kennis stellen. De Werkgemeenschapscommissie zendt 
<lit schrijven door aan de Wetenschapscommissie. 

Bij het vervullen van deze taak dient de Werkgemeenschapscommissie 
gebruik te maken van de aanwijzingen in Appendix B van <lit reglement 
('Aanwijzingen voor de behandeling van subsidie-aanvragen en voor
bereiding van adviezen'). 
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42. De Werkgemeenschap wijst, op een bij huishoudelijk reglement te rege
len wijze, uit het midden van de W erkgemeenschapscommissie het dage
lijks bestuur van de Werkgemeenschap aan, dat tevens optreedt als dage
lijks bestuur van de W erkgemeenschapscommissie. 

43. De Werkgemeenschapscommissie vergadert tenminste een maal per jaar. 

44. De in het kader van art. 41 te houden vergaderingen van de 
Werkgemeenschaps- commissie worden met raadgevende stem bijge
woond door een staffunctionaris van het bureau van de Stichting. 

45. De financiele lasten van de Werkgemeenschapscommissie worden door 
de Stichting gedragen, voorzover er van te voren toestemming van het 
Bestuur voor het doen van de betreffende uitgaven is verkregen. 

Van de Landelijke Samenwerkingsverbanden 

46. Het Bestuur kan Landelijke Samenwerkingsverbanden toelaten tot de 
Stichting, die elk voor zich een bepaald terrein bestrijken van de wis
kundebeoefening, d.w.z. de beoefening van de wiskunde zelf en van de 
toepassingen van de wiskunde in andere vakgebieden; de toelating 
behoeft de instemming van Z.W.O. 
Alvorens over te gaan tot de toelating van een Landelijk 
Samenwerkingsverband vergewist het Bestuur zich ervan dat: 

- het door het Landelijk Samenwerkingsverband te bestrijken terrein 
duidelijk is afgebakend 

- het gros van de onderzoekers op het betreffende terrein bereid is toe te 
treden tot het Landelijk Samenwerkingsverband. 

47. Het Landelijk Samenwerkingsverband staat open voor alle aktieve onder
zoekers op het door hem bestreken terrein. 

48. Het Landelijk Samenwerkingsverband heeft tot taak: 

a. de coordinatie, stimulering en evaluatie van het onderzoek op zijn 
terrein, in het bijzonder in zoverre dit onderzoek mede gesubsidieerd 
wordt door de Stichting 

b. het bevorderen van onderlinge samenwerking en ondersteuning 
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c. het informeren van en adviseren aan de W etenschapscommissie ter 
zake van de ontwikkeling en voortgang van de wiskundebeoefening 
op zijn terrein. 

Ter uitvoering van deze taak benoemt het Bestuur een commissie (hiema 
te noemen 'Coordinatiecommissie'). 

49. Het Landelijk Samenwerkingsverband stelt jaarlijks een wetenschappelijk 
beleidsprogramma voor de middellange termijn op, dat jaarlijks v66r I 
mei wordt voorgelegd aan het Bestuur en aan de W etenschapscommissie. 

50. Het Landelijk Samenwerkingsverband doet jaarlijks v66r 1 maart aan 
het Bestuur en aan de Wetenschapscommissie een verslag toekomen van 
zijn organisatorische en wetenschappelijke verrichtingen. 

Van de Coordinatiecommissie 

51. a. De Coordinatiecommissie bestaat uit tenminste 2 leden. 

b. Leden van de Coordinatiecommissie dienen te zijn in Nederland 
werkzame leden van het Samenwerkingsverband, wier 

- wetenschappelijke verrichtingen duidelijk en in hoofdzaak liggen op 
het door het samenwerkingsverband bestreken terrein 

- wetenschappelijke kwaliteit gebleken is. 

c. Het Landelijk Samenwerkingsverband kan aan het Bestuur leden 
voordragen voor benoeming in de Coordinatiecommissie. 

d. De leden van de Coordinatiecommissie hebben zitting voor een tijd
vak van drie jaar. Aftredende leden kunnen terstond worden her
benoemd. 

52. De Coordinatiecommissie wijst uit haar midden het dagelijks bestuur van 
het Landelijk Samenwerkingsverband aan, dat tevens optreedt als dage
lijks bestuur van de Coordinatiecommissie. 

53. De Coordinatiecommissie neemt kennis van de vanuit het Landelijk 
Samenwerkingsverband bij de Stichting ter subsidiering ingediende 
onderzoeksvoorstellen. 
Zij kan de aanvrager van een subsidie verzoeken <liens onder
zoeksvoorstel geheel of gedeeltelijk te herschrijven. 
Vervolgens benadert zij onder verantwoordelijkheid van de 
W etenschapscommissie voor ieder onderzoeksvoorstel tenminste twee 
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deskundigen met het verzoek over het onderzoeksvoorstel een prae
advies uit te brengen. De prae-adviezen worden tezamen met de 
onderzoeksvoorstellen voorgelegd aan de in art. 55 genoemde 
Beoordelingscommissie. 

54. a. De Coordinatiecommissie vergadert tenminste een maal per jaar. 

b. De financiele lasten van de Coordinatiecommissie worden door de 
Stichting gedragen, voorzover er van te voren toestemming van het 
Bestuur voor het doen van de betreffende uitgaven is verkregen. 

Van de Beoordelingscommissie 

55. Het Bestuur benoemt jaarlijks, in overleg met de Coordinatiecommissie, 
een commissie (hiema te noemen 'Beoordelingscommissie'), die de vanuit 
het Landelijk Samenwerkingsverband bij de Stichting ter subsidiering 
ingediende onderzoeksvoorstellen op de in artikel 56 omschreven wijze 
behandelt. 

56. De Beoordelingscommissie heeft tot taak de aan haar voorgelegde 
onderzoeksvoorstellen met inachtneming van de uitgebrachte prae
adviezen te beoordelen en de Wetenschapscommissie van haar oordeel in 
kennis te stellen. Zij doet haar oordeel vergezeld gaan van de prae
adviezen, welke voor zover nodig worden ontdaan van de namen der 
prae-adviseurs. 

a. De Beoordelingscommissie stelt de indiener(s) van enig onder
zoeksvoorstel in kennis van de door haar voorgenomen, aan de 
Wetenschapscommissie uit te brengen beoordeling van de subsidie
aanvraag. 
Indiener(s) wordt (worden) in de gelegenheid gesteld op de voor
genomen beoordeling ter zake te reageren. 
De definitieve beoordelingen worden schriftelijk medegedeeld aan de 
desbetreffende indiener(s) en aan de Coordinatiecommissie. 

b. Indien een aanvrager niet akkoord kan gaan met de definitieve beoor
deling van zijn subsidie-aanvraag, dan kan hij binnen twee weken na 
ontvangst van die beoordeling de Beoordelingscommissie, de 
Coordinatiecommissie en de Wetenschapscommissie daarvan schrif
telijk in kennis stellen. 

Bij het beoordelen dienen prae-adviseurs en Beoordelingscommissie 
gebruik te maken van de aanwijzingen in appendix B van dit reglement 
('Aanwijzingen voor de behandeling van subsidie-aanvragen en 
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voorbereiding van adviezen'). 

57. De financiele lasten van de Beoordelingscommissie worden door de 
Stichting gedragen, voorzover er van te voren toestemming van het 
Bestuur voor het doen van de betreffende uitgaven is verkregen. 

Voorbeeldreglement W erkgemeenschappen 

1. Voor zover in dit huishoudelijk reglement niet anders wordt bepaald, wor
den alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. 
Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 
Blanco stemmen tellen niet mee. 
Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn ver
worpen. 

2. De leden van de Werkgemeenschapscommissie worden gekozen door de 
leden van de W erkgemeenschap. 
Jaarlijks treedt tenminste een vierde van het aantal leden van de 
Werkgemeenschapscommissie af, volgens een door de 
Werkgemeenschapscommissie op te maken rooster. 
Ten behoeve van het vervullen van vacatures in en/ of uitbreiding van de 
Werkgemeenschapscommissie, draagt de Werkgemeenschapscommissie 
kandidaten voor aan de leden van de W erkgemeenschap. De door de 
Werkgemeenschapscommissie voorgestelde kandidatenlijst kan door 
andere leden van de Werkgemeenschap worden aangevuld. In dat geval 
moeten tenminste zes leden van de Werkgemeenschap de kandidaatstelling 
schriftelijk ondersteunen, terwijl de voorgestelde kandida(a)t(en) zich 
schriftelijk van tevoren bereid moeten verklaren bij eventuele verkiezing 
de functie te aanvaarden. De kandidaten waarop de meeste stemmen zijn 
uitgebracht worden geacht te zijn gekozen. 

3. Besluiten van de Werkgemeenschapscommissie betreffende de beoordeling 
van aan haar voorgelegde onderzoeksvoorstellen behoeven een meerder
heid van twee-derde van het aantal geldige stemmen. Indien ten aanzien 
van enig onderzoeksvoorstel de vereiste meerderheid van twee-derde van 
het aantal geldige stemmen niet wordt behaald, dan wordt de feitelijke 
opinie van de Werkgemeenschapscommissie ter zake van het onder
zoeksvoorstel voorgelegd aan de Wetenschapscommissie. 
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4. Ten behoeve van de verkiezing van het dagelijks bestuur draagt de 
Werkgemeenschapscommissie uit haar midden tenminste een lid voor voor 
de funktie van voorzitter en tenminste een antler lid voor de funktie van 
secretaris. Ook andere leden van de Werkgemeenschap kunnen kandidaten 
voordragen voor de funktie van voorzitter en/ of secretaris. In dat geval 
moeten tenminste zes leden van de W erkgemeenschap de kandidaatstelling 
schriftelijk ondersteunen, terwijl de voorgestelde kandida(a)t(en) zich 
schriftelijk van tevoren bereid moet( en) verklaren bij eventuele verkiezing 
de funktie te aanvaarden. De kandidaten waarop de meeste stemmen zijn 
uitgebracht warden geacht te zijn gekozen. 
Voorzitter en secretaris, eventueel aangevuld met andere leden van de 
Werkgemeenschapscommissie, vormen het dagelijks bestuur; laatst
genoemde leden warden gekozen uit de zittende leden van de 
Werkgemeenschapscommissie. 
De Werkgemeenschapscommissie kan een of meer van haar leden benoe
men tot ondervoorzitter. 

5. Het dagelijks bestuur is belast met: 

- de dagelijkse leiding van de Werkgemeenschap 

- de voorbereiding en de nadere uitwerking van de werkzaamheden van 
de Werkgemeenschapscommissie 

- het, op verzoek van het Bestuur, geven van adviezen betretfende 
individuele voorstellen voor onderzoekprojecten. 

6. Ten aanzien van door het dagelijks bestuur en/of de 
Werkgemeenschapscommissie gedane voorstellen hebben de leden van de 
Werkgemeenschap het recht wijzigingen voor te stellen. 
Elk lid heeft het recht bij het dagelijks bestuur schriftelijk een voorstel in 
te dienen. Het dagelijks bestuur is gehouden dit voorstel in de eerst
komende vergadering van de Werkgemeenschapscommissie ter tafel te 
brengen. 

7. De Werkgemeenschap kan besluiten tot het instellen van secties, die elk 
voor zich een deel van het door de Werkgemeenschap bestreken terrein 
bestrijken. 

8. Wijziging van dit reglement is mogelijk bij besluit van een algemene ver
gadering van de leden van de Werkgemeenschap. Voorstellen tot wijziging 
behoeven de instemming van het Bestuur van de Stichting. 
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Aanwijzingen voor de bebandeling van subsidie-aanvragen en voorbereiding 
van adviezen 

T.b.v. - de Wetenschapscommissie 

- de Werkgemeenschapscommissies 

- de Coordinatiecommissies van de Landelijke Samenwerkingsver-
banden 

- de Beoordelingscommissies van de Landelijke Samenwerkingsver
banden 

bij het bespreken van (nieuwe) subsidie-aanvragen. 

In de vergaderingen worden alle aanvragen door de gehele comrmss1e 
besproken. Het is niet gewenst dat slechts een of enkele leden zich over een 
aanvraag uitspreken. Tracht u dus een oordeel te vormen over alle aan uw 
commissie voorgelegde aanvragen en niet alleen over die welke het dichtst bij 
uw eigen vakgebied/ specialisatie liggen. 

Beoordeling van onderzoekplannen is in wezen het antwoord op twee vra
gen, te weten: 

a. is het onderzoek waard te worden ondemomen, m.a.w. is het risicowaar
dig; 

b. verdient de onderzoeker het vertrouwen, dat hij het onderzoek zal kunnen 
uitvoeren, m.a.w. is hij kredietwaardig? 

Hierbij zal het meer in het bijzonder gaan om een expliciete motivering 
van het antwoord in die gevallen, waarin het antwoord op ten minste een van 
beide vragen ontkennend zou zijn. Ten einde hier tot een bevredigende 
afhandeling van alle aanvragen te komen, is het gewenst de behandeling te 
doen plaatsvinden aan de hand van het hieronder gegeven model. 

1. Nagegaan moet worden of het voorstel alle voor een wetenschappelijk 
oordeel nodige elementen bevat (beoordeling op volledigheid), waartoe te 
rekenen zijn: 

- een aanduiding van het terrein waarop het onderzoek zich zal bewegen; 

- een aanduiding van reeds beschikbare kennis (stand van zaken op het 
terrein in kwestie, literatuur, eigen expertise); 

- een formele probleemstelling; 

- een aanduiding van de te hanteren methoden en technieken van onder-
zoek; 
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- een aanduiding van de voor uitvoering van het onderzoek vereiste 
personele en materiele middelen. 

2. Nagegaan moet worden of deze elementen op een zinvolle wijze in het 
voorstel op elkaar zijn afgestemd (beoordeling op consistentie) en, indien 
daar aanleiding toe is, dient te worden gespecificeerd waar en in hoeverre 
dit niet het geval is. 

3. Aangegeven moet worden: 

a. of het onderzoek wel of niet nieuwe wegen inslaat (beoordeling op 
innoverend karakter) en, indien niet, waar dergelijk onderzoek eerder is 
gedaan; 

b. of het voorgestelde onderzoek maatschappelijke betekenis heeft en of 
de indiener zich daarover uitspreekt (beoordeling op maatschappelijke 
relevantie) en zo ja, waarin deze betekenis is gelegen; 

c. wat het onderzoek in wetenschappelijke zin waard is en of de indiener 
zich hierover uitspreekt (beoordeling op wetenschappelijke relevantie); 
hierbij dient te worden aangegeven waarop dit oordeel berust. 

N adat alle aanvragen aan de hand van het hier beschreven model 
afzonderlijk zijn besproken, moet de commissie nog nagaan of zij in haar 
adviezen aan bepaalde onderzoeksvoorstellen prioriteit wil toekennen. Dit 
kan op ten minste twee gronden geschieden: 

1. de aanvraag is wetenschappelijk gezien van topniveau 

2. de aanvraag is wetenschappelijk gezien van goed niveau, waarbij daaren
boven een bepaalde urgentie aanwezig is om de aanvraag in te willigen. 

V oorbeelden van urgentie zijn: 

a. degene die het onderzoek moet uitvoeren en daarvoor zeer gekwalificeerd 
lijkt, is alleen nu beschikbaar; 

b: materiaal dat bewerkt moet worden dreigt verloren te gaan; 

c. afronding van het onderzoek kan op vrij korte termijn plaatsvinden; 

d. het onderzoek maakt deel uit van een groter project waarvan een even
wichtige voortgang bevorderd zou moeten worden; 

e. het onderzoek maakt dee! uit van een groter project, deelname waaraan 
voor Nederland van veel belang is. 

Uit de schriftelijke adviezen van de commissie dient duidelijk te blijken 
op welke gronden (in de hierboven bedoelde zin) de kwalificatie berust. 
De genoemde punten behoeven niet voor alle aanvragen relevant te zijn. Een 
genuanceerde uitspraak zal ook niet altijd goed mogelijk zijn. Niettemin 
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zullen door inachtneming van deze punten de adviezen vermoedelijk toch wel 
zo gedifferentieerd warden, dat het voor het Bestuur/de Wetenschapscornmis
sie mogelijk zal zijn prioriteiten vast te stellen. 

Het uiteindelijke advies waartoe de cornmissie komt, wordt gegeven in de 
vorm van een indeling van de aanvragen in groepen: 

Groep 1 bestaat uit aanvragen van zeer goede kwaliteit met hoge prioriteit; 
naar de inzichten van de cornmissie zouden deze onderzoeken in 
ieder geval gesubsidieerd moeten warden. Prioriteitskwalificatie 
A+. 

Groep 2 bestaat uit aanvragen van goede kwaliteit, maar met lagere priori
teit dan de voorstellen in groep 1; deze onderzoeken warden door 
de cornmissie van harte voor subsidiering aanbevolen. 
Prioriteitskwalificatie A. 

Groep 3 bestaat uit aanvragen van in principe goede kwaliteit, maar die 
nader uitgewerkt dienen te warden alvorens zij in een bij Z.W.O. in 
te dienen subsidie-aanvraag kunnen warden opgenomen; deze aan
vragen zouden naar het oordeel van de cornmissie met adviezen 
voor nadere uitwerking t.b.v. hernieuwde indiening in een volgend 
jaar moeten worden terugverwezen naar de aanvragers. 
Prioriteitskwalificatie B. 

Groep 4 bestaat uit aanvragen die naar het oordeel van de cornnuss1e 
definitief moeten warden afgewezen. Prioriteitskwalificatie C. 

Aanmoedigingssubsidies 

Het kan voorkomen dat de cornmissie zodanige bedenkingen heeft tegen 
een aanvraag dat zij subsidiering in de gevraagde vorm niet verantwoord 
vindt, maar dat zij het wel gewenst acht dat de aanvrager wordt aan
gemoedigd via een proefonderzoek of een pilot study zijn plannen nader uit 
te werken en/ of een gewijzigde aanvraag voor te bereiden die hij bij een 
volgende gelegenheid kan indienen. In zulke gevallen is het Bestuur bereid 
voor eenrnaal het geven van een beperkt aanmoedigingssubsidie te overwegen. 
De cornmissie kan dan in haar advies aangeven op welke wijze naar haar 
mening zo'n subsidie het best gegeven kan warden. 



BIJLAGE B: SAMENSTEILING BESTUREN EN COMMISSIES 

Curatorium 
prof.dr. J.J. Seidel, voorzitter 
prof.dr. P. de Wolff, secretaris penningmeester 
prof.dr. F. van der Blij 
prof.dr. W.T. van Est 
drs. J.W. Huijsmans 
prof.dr. J.A. van der Pool 
prof.dr. A. van der Sluis 
dr. J. van Tiel 
prof.dr. P. Verburg 
prof.dr.ir. P.J. Zandbergen 
beleidsadviseur: prof.dr. G. de Leve 

Wetenschapscommissie 
prof.dr. W.R. van Zwet, voorzitter met raadgevende stem 
prof.dr. G.W. Veltkamp, vice-voorzitter 
dr. H.P. Barendregt 
dr. Th. Koomwinder 
prof.dr. H.W. Lenstra jr. 
prof.dr. J.K. Lenstra 
prof.dr. J.H. van Lint 
prof.dr. E.J.N. Looijenga 
prof.dr.ir. L.A. Peletier 
prof.dr. J.Th. Runnenburg 
prof.dr. E.G.F. Thomas 
prof.dr. R. Tijdeman 
prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek 
prof.dr.ir. J.C. Willems 
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Aan de vergaderingen van de Wetenschapscommissie wordt, met raadgevende 
stem, deelgenomen door de wetenschappelijk directeur van de SMC, prof.dr. 
P.C. Baayen en door de voorzitter van de Nederlandse Commissie voor de 
Wiskunde. 
Als secretaris treedt op dr. J.C.P. Bus. 

Raad van Advies CWI 
prof.dr. G.W. Veltkamp, voorzitter 
prof.dr. J.J. Duistermaat 
prof.dr. M.S. Keane 
prof.dr. J. Korevaar 
prof.dr. H. Kwakemaak 
prof.dr. A.H.M. Levelt 
prof.dr. G.Y. Nieuwland 
prof.dr.ir. L.A.M. Verbeek 
prof.dr. A.A. Verrijn Stuart 
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Beleidsraad CWI 
prof.dr. P.C. Baayen, voorzitter 
prof.dr. J.W. de Bakker 
drs. F.J.M. Barning 
dr. R.D. Gill 
prof.dr. M. Hazewinkel 
prof.dr. P.J. van der Houwen 
prof.dr. H.A. Lauwerier 
prof.dr. J.K. Lenstra 
drs. J. Nuis 
beleidsadviseur: prof.dr. G. de Leve 

WGM-commissie Numerieke Wiskunde 
prof.dr. G.W. Veltkamp, voorzitter 
dr. P.W. Hemker, secretaris 
prof.dr. A.O.H. Axelsson 
dr.ir. J.W. Boerstoel 
prof.dr. Th.J. Dekker 
prof.dr. P.J. van der Houwen 
prof.dr. M.H.C. Paardekooper 
prof.dr. A. van der Sluis 
prof.dr. M.N. Spijker 
prof.dr.ir. A.I. van de Vooren 
prof.dr.ir. P. Wesseling 
prof.dr. W.W.E. Wetterling 

WGM-commissie Stochastiek 
prof.dr. R. Doornbos, voorzitter 
prof.dr. L.F.M. de Haan, secretaris 
prof.dr.ir. J.W. Cohen 
prof.dr.ir. LC.A. Corsten 
prof.dr. J. Fabius 
prof.dr. B.B. van der Genugten 
dr. R. Helmers 
prof.dr. J. Hemelrijk 
prof.dr. P.J. Holewijn 
prof.dr. M.S. Keane 
prof.dr. P. van der Laan 
prof.dr. G.J. Leppink 
prof.dr. J. Oosterhoff 
prof.dr. J. Th. Runnenburg 
prof.dr. F.H. Ruymgaart 
prof.dr. W. Schaafsma 
prof.dr. C.L. Scheffer 
prof.ir. J.W. Sieben 



prof.dr.ir. J.H.A. de Smit 
prof.dr. A.J. Stam 
prof.dr. F.W. Steutel 
prof.dr. T.J. Terpstra 
prof.dr. W. Vervaat 
prof.dr. W.R. van Zwet 

WGM-commissie Mathematische Besliskunde en Systeemtheorie 
prof.dr.ir. J.C. Willems, voorzitter 
dr.ir. J.H. van Schuppen, secretaris 
prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan, bestuurslid 
prof.dr.ir. J.J.M. Evers 
prof.dr.ir. M.L.J. Hautus 
prof.dr. A. Hordijk 
prof.dr. H.C. Tijms 
drs. M. Zijlstra 

WGM-commissie Discrete Wiskunde 
dr. A. Schrijver, voorzitter 
dr. A.E. Brouwer, secretaris 
dr. A.M. Cohen 
prof.dr. H.J.A. Duparc 
dr. P. van Emde Boas 
prof.dr. J.M. Goethals 
prof.dr. C. Hoede 
dr. R.H. Jeurissen 
prof.dr. H.W. Lenstra jr. 
prof.dr. J.H. van Lint 
prof.dr.ir. J.P.M. Schalkwijk 
dr. P.A.J. Scheelbeek 
prof.dr. J.J. Seidel 
prof.dr. J.A. Thas 
prof.dr. C. de Vroedt 

WGM-commissie Analyse 
prof.dr. G.Y. Nieuwland, voorzitter 

subcommissie Theoretische Analyse 
prof.dr. E.G.F. Thomas, voorzitter 
prof.dr. G. van Dijk 
prof.dr. J.J. Duistermaat 
prof.dr. M.A. Kaashoek 
dr. T.H. Koomwinder 
prof.dr. J. Korevaar 
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subcommissie Toegepaste Analyse 
prof.dr.ir. L.A. Peletier, voorzitter 
prof.dr. J. Boersma 
dr .ir. J. Grasman 
prof.dr.ir. A.J. Hermans 
prof.dr. E.M. de Jager 
prof.dr. J.A. Sparenberg 

Coordinatiecommissie LSV Algebra en Meetkunde 
prof.dr. E.J.N. Looijenga, voorzitter 
prof.dr. R. Tijdeman, secretaris 
prof.dr. P.C. Baayen 
prof.dr. H.W. Lenstra jr. 
prof.dr. T.A. Springer 

Coordinatiecommissie Logica en Grondslagen van de Wiskunde 
prof.dr. D. van Dalen, voorzitter 
dr. H.P. Barendregt, secretaris 

Bestuur Landelijk W erkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke 
Functies van de Wiskunde 
dr. H.J.M. Bos, voorzitter 
dr. H.M. Mulder, secretaris 
prof.dr. A.W. Grootendorst 



BIJLAGE C: ADRESSEN 

Bureau van de Nederlandse Stichting 
voor de Wiskunde SMC 
Kruislaan 413 
1098 SJ AMSTERDAM 
tel. (020) 5924173 / 4175 

WGM Numerieke Wiskunde 

Prof.dr. G.W. Veltkamp, voorzitter 
TH Eindhoven 
Onderafd. Wiskunde en Informatica 
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 

WGM Stochastiek 

Prof.dr.R. Doornbos, voorzitter 
TH Eindhoven 
Onderafd. Wiskunde en Informatica 
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 

Dr. P.W. Hemker, secretaris 
CWI 
Postbus 4079 
1009 AB AMSTERDAM 
tel. (020) 592 4108 

Dr. L.F.M. de Haan 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Fae. Economische Wetenschappen 
Postbus 1738 
3000 DR ROTTERDAM 
tel. (010) 525511 tst. 3003 

WGM Mathematische Besliskunde en Systeemtheorie 

Prof.dr. J.C. Willems, voorzitter 
Rijksuniversiteit Groningen 
Mathematisch Instituut 
Postbus 800 
9700 AV GRONINGEN 

WGM Discrete Wiskunde 

Dr. A. Schrijver, voorzitter 
Katholieke Hogeschool Tilburg 
Afdeling Economie 
Postbus 90152 
5000 LE TILBURG 

Dr.ir. J.H. van Schuppen 
CWI 
Postbus 4079 
1009 AB AMSTERDAM 
tel. (020) 592 4085 

Dr. A.E. Brouwer, secretaris 
CWI 
Postbus 4079 
1009 AB AMSTERDAM 
tel. (020) 592 4168 
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WGM Analyse 

Prof.dr. G.Y. Nieuwland; voorzitter 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Wiskundig Seminarium 
Postbus 7161 
1007 MC AMSTERDAM 

subcommissie Toegepaste Wiskunde 

Prof.dr.ir. L.A.· Peletier, voorzitter 
Rijksuniversiteit Leiden 
Mathematisch Instituut 
W assenaarseweg 80 
2333 AL LEIDEN 

LSV Algebra en Meetkunde 

Prof.dr. E.J.N. Looijenga, voorzitter 
Katholieke Universiteit 
Mathematisch Instituut 
Postbus 9104 
6500 HE NIJMEGEN 

secretariaat 
p/a mw. L. Vasmel 
CWI 
Postbus 4079 
1009 AB AMSTERDAM 
tel. (020) 592 4058 

subcommissie Theoretische Analyse 

Prof.dr. E.G.F. Thomas, voorzitter 
Rijksuniversiteit Groningen 
Mathematisch Instituut 
Postbus 800 
9700 AV GRONINGEN 

Prof.dr. R. Tijdeman, secretaris 
Rijksuniversiteit Leiden 
Mathematisch Instituut 
Postbus 9512 
2300 RA LEIDEN 
tel. (071) 148333 tst. 5036 

LSV Logica en Grondslagen van de Wiskunde 

Prof.dr. D. van Dalen, voorzitter 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Mathematisch Instituut 
Postbus 80010 
3584 CD UTRECHT 

Dr. H.P. Barendregt, secretaris 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Mathematisch Instituut 
Postbus 80010 
3584 CD UTRECHT 
tel. (030) 531726 



Landelijk W erkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke 
Functie van de Wiskunde 

Dr. H.J.M. Bos, voorzitter 
Rijksuniversiteit Utrecht 
Mathematisch Instituut 
Budapestlaan 6 
3508 TA UTRECHT 

Dr. H.M.M. Mulder, secretaris 
Vrije Universiteit 
Fae. der Wiskunde en Natuurkunde 
Postbus 7 I 61 
1007 MC AMSTERDAM 
tel. (020) 548 2986 
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BIJLAGE D: JAARROOSTER SMC - PROJECTEN 

Voor 1 )uni 

1 )uni - 15 )uni 

Rond 15 )uni 

Voor 1 Juli 

1 Juli - 25 aug. 

27 aug. - 9 sept. 

Voor 12 sept. 

12 sept. - 26 sept. 

Voor 1 okt. 

1 okt. - 9 okt. 

Rond 22 okt. 

Rond 10 nov. 

20 nov. 

Rond 17 dee. 

Begin '85 

worden de aanvragen bij het Bureau ingediend 

worden door het Bureau de aanvragen administratief 
behandeld. Voor de LSV-en overlegt het Bureau met 
de coordinatiecommissies over de door de wetenschap
pelijke directeur in te .stellen beoordelingscommissie 

ontvangen de leden van de WGM-commissies, de 
Coordinatiecommissies en de inmiddels ingestelde 
beoordelingscommissies de aanvragen 

besluiten de commissies t.a.v. welke aanvragen buiten
landse deskundigen zullen worden geraadpleegd 

- bestuderen van de aanvragen 
- gelegenheid tot overleg met de aanvragers 
- reacties van buitenlandse deskundigen 

vergaderen de WGM-commissies om de aanvragen te 
bespreken, te evalueren en om prioriteiten vast te stel
len; de beoordelingscommissies verwerken de pre
adviezen 

worden de aanvragers op de hoogte gebracht van de 
voorlopige, aan de WEC uit te brengen adviezen 

hoor en wederhoor ( aanvragers - commissies) 

zenden de WGM-besturen en de beoordelingscommis
sies de definitieve adviezen aan het Bureau 

verwerkt het Bureau de adviezen 

vergadert de WEC om een advies aan het Curatorium 
van de SMC op te stellen 

besluit het Curatorium over het advies van de WEC 

dient het Bureau de conceptbegroting in bij ZWO 

is het subsidie bekend 

worden de projectleiders op de hoogte gesteld omtrent 
de honorering van hun projecten 


	scan-18-07-2022-093806
	scan-18-07-2022-093850

