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12 Beoordeling door het veld van de bezwaar- en 

beroepsprocedure, een empirische verkenning

12.1 Inleiding

Het uitgangspunt in de voorgaande hoofdstukken is dat afgewezen aanvragers 
de beslissing om gebruik te maken van hun wettelijke bezwaar-/beroepsrecht 
laten afhangen van de kans om ‘alsnog subsidie te verkrijgen’. De resultaten van 
een in het kader van de derde evaluatie van de Awb uitgevoerd onderzoek, ‘Awb-
procedures vanuit het gezichtspunt van de burger1’, bevestigen de juistheid van 
dit uitgangspunt2. Toch bleek voor wat betreft de intrekkingen van bezwaren dat 
slechts in minder dan 5% van de gevallen alsnog subsidie werd verkregen3. In de 
andere gevallen was de bezwaarde tot intrekking bereid, omdat een procedurefout 
was hersteld, een nieuwe indieningskans, of wellicht omdat naar de bezwaarde 
geluisterd was. Daarom en mede gezien het feit dat de bezwaar-/beroepsprocedure 
door de wet als het ware is geënsceneerd rondom de persoon van de bezwaarde, 
leek het zinvol om een empirische verkenning onder de afgewezen aanvragers uit 
te voeren. Het doel van die verkenning is het verkrijgen van inzicht in de motieven 
van bezwaarden, en hoe zij achteraf terugzien4 op de gevoerde procedure. Hierbij 
zijn de afgewezen aanvragers in drie groepen verdeeld: 1. afgewezen aanvragers 
die de gehele bezwaar-/beroepsprocedure doorlopen hebben en wiens bezwaar-/
beroepschrift ongegrond is verklaard; 2. afgewezen aanvragers die na in beroep te 
zijn gekomen hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, en 3. afgewezen 
aanvragers die niet in bezwaar/beroep zijn gekomen.

1 Onderzoek uitgevoerd dor L.E. de Groot-Van Leeuwen, M.T.A.B. Laemers, en R. Fredriks, van de 
RUN.

2 Commissie Ilsink, 2007, p. 15.
3 Zie onder 9.6.
4 Zie ook E. Helder, ‘Bezwaar in de Algemene wet bestuursrecht: door ervaring wijzer?’, Regelmaat, 

afl. 1997/1, p. 23.
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12.2 Het gebruikte materiaal

In Tabel 11.1 is het aantal bezwaar-/beroepschriften gegeven dat in de loop van 
de onderzoeksperiode ongegrond is verklaard (groep 1 met 177 zaken) dan wel 
ingetrokken (groep 2 met 117 zaken). Deze bezwaar-/beroepschriften hebben in 
een groot aantal gevallen betrekking op verschillende primaire beoordelingsron-
des. Uit elke beoordelingsronde die aanleiding heeft gegeven tot bezwaar/beroep 
is – waar maar mogelijk – een afgewezen aanvrager uit groep 1, groep 2 en groep 
3 geselecteerd. Groep 1 en groep 2 zijn aselect gevormd. Vervolgens is bij elke 
geselecteerde aanvrager uit groep 1 een aanvrager uit groep 3 gezocht. De aan-
vragers uit deze groep 3 zijn namelijk geselecteerd op basis van hun positie op 
de (definitieve) prioriteringslijst betreffende het primaire proces. Zoveel mogelijk 
is gekozen voor aanvragers die één positie hoger of lager stonden dan de afgewe-
zen aanvragers die geselecteerd waren voor groep 1. Voorwaarde voor opname in 
groep 3 was uiteraard dat deze aanvrager noch gehonoreerd was, noch in bezwaar 
gekomen. Uiteindelijk zijn via deze strategie 302 vragenlijsten verzonden. Hierbij 
was voor elke groep een eigen vragenlijst opgesteld. De 3 typen vragenlijsten zijn 
als bijlage aan deze studie toegevoegd.

Tabel 12.1 Respons op vragenlijst

Aantal Vragenlijsten

bezwaar-/beroepschriften verzonden geretourneerd respons rij %

ongegrond 177 146 54 37.0

ingetrokken 117 65 31 47.7

subtotaal 393 211 85

geen bezwaar (1999 t/m 

2005)

17.046 91 37 40.7

totaal 302 122 40.4

12.3 Inventaris uitkomsten vragenlijsten

Allereerst dient enige algemene uitleg gegeven te worden bij de Tabellen 12.2a 
en 12.2b. De kolom onder ‘groep 1’ heeft betrekking op bezwaarden, die de vol-
ledige procedure hebben doorlopen. De kolom onder ‘groep 2 heeft betrekking op 
bezwaarden, die hun bezwaar-/beroepschrift hebben ingetrokken, en de kolom 
onder ‘groep 3’ heeft betrekking op afgewezen aanvragers, die niet in bezwaar 
zijn gekomen (hierna: niet-bezwaarden).

De wijze waarop de selectie van groep 3 heeft plaatsgevonden, zou tot gevolg 
moeten hebben (en heeft dat ook) dat het percentage vrouwen dat zich in groep 
3 bevindt ongeveer éénderde uitmaakt van het percentage vrouwen uit groep 1. 
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Indien namelijk een bezwaarde uit kolom 1 een vrouw is (29,6%), dan is de kans 
dat de persoon boven haar/onder haar op de prioriteringslijst ook een vrouw is, 
(óók) ongeveer 1 op 3. Dit verklaart grotendeels het verschil tussen de 29,6% en 
de 13,5% in de 1e en 3e kolom van blok 2 (vrouw).

Tabel 12.2a Inventaris uitkomsten vragenlijsten

Variabelen Uitkomst vragenlijst; groep

1 (n=54)  2 (n=31) 3 (n=37)

1. gemiddelde leeftijd in

jaren (min; max)

47,5 (30;72) 43,5 (31;63) 47,0 (27;66)

2. vrouw kolom %

29,6 19,4 13,5

3. wetenschapsgebied

psychologie/cognitie 25,0 20,0 5,9

economie 7,7 6,7 8,8

rechten/bestuur/politicologie 3,8 3,3 14,7

sociologie/communicatie 7,7 3,3 14,7

medisch/gezondheidszorg 21,2 23,3 14,7

aard-en levenswetenschappen 16,7 16,6 5,9

exacte wetenschappen 3,8 3,3 14,7

geesteswetenschappen 9,6 3,3 11,7

chemie 0,0 10,0 2,9

overige wetenschapsgebieden 4,5 10,2 8,9

4. aantal ingediende

aanvragen

1 10,8

2 5,4

3 21,6

4 t/m 6 40,5

7 t/m 15 21,6

Tabel 12.3 (afgeleid van Tabel 6.6) Indeling van voorstellen naar hoofddisciplines binnen MaGW en 

afwijzing

Afwijzingen in eerste instantie

hoofddiscipline aantal voorstellen (n) kolom % n rij % kolom %

economie 33 15.7 24 72.7 15.4

gedrag 73 34.8 46 63.0 29.5

rechten 58 27.6 51 87.9 32.7

sociologie 46 21.9 35 76.1 22.4
totaal 210 100.0 156 74.3 100.0
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Vervolgens geeft Tabel 12.2a aanleiding tot het maken van de volgende opmer-
kingen.

Ad 1: Blijkbaar zijn iets jongere bezwaarden eerder geneigd hun bezwaren in 
te trekken.

Ad 2: Volgens Tabel 10.1 is ongeveer 20% van de afgewezen aanvragers vrouw. 
Het percentage intrekkingen door vrouwen sluit daarbij aan. Het percentage afge-
wezen aanvragers die in bezwaar/beroep zijn gekomen en tevens vrouw zijn, ligt 
echter op grond van de gehouden enquête circa 10% hoger (29.6%). Op grond van 
het onderzoeksmateriaal bedroeg dit percentage 23,2%5.

Ad 3: Voor de interpretatie van de cijfers in blok 3 (wetenschapsgebied) zijn de 
cijfers binnen de disciplines te vergelijken, maar niet tussen de disciplines. Dat 
de cijfers tussen de disciplines niet vergeleken kunnen worden, komt doordat het 
aantal aanvragen voor de verschillende disciplines zeer uiteenloopt.

Tabel 12.2b Inventaris uitkomsten vragenlijsten (vervolg)

Variabelen Uitkomsten vragenlijst; groep

1 (n=54) 2 (n=31) 3 (n=37)

5. aantal ingediende bezwaren (groep 1 en 2) 

1 90,7 93,5 nvt

2 á 3 5,61 6,4 nvt

6. opgetreden als

5a. referent 57,4 41,9 70,3

5b. lid beoordelingscommissie 29,6 12,9 38,9

5c. bestuurslid 3,8 0,0 5,7

7. voorbereidingstijd voorstel

< 2 weken 9,4 9,7 2

2 – 4,5 weken 58,5 64,5

1 – 3 mnd 24,5 16,1

> 3mnd 7,5 9,7

8. vooraf kans op honorering in bezwaar (groep 1 en 2) resp. in primair proces (groep 3)

hoog3 33,3 13,0 25,0

medium4 33,4 45,1 63,9

laag5 33,3 41,9 11,1

9. drempel indiening bezwaar

hoog 27,8 22,6 nvt

medium 42,6 61,3 nvt

laag 29,6 16,1 nvt

5 Zie onder 10.2.



363

12 Beoordeling door het veld van de bezwaar- en beroepsprocedure

Variabelen Uitkomsten vragenlijst; groep

1 (n=54) 2 (n=31) 3 (n=37)

10. tevredenheid B&B-procedure (groep 1) resp. primair proces (groep 3)

groot 18,5 nvt 8,6

medium 37,1 nvt 57,1

gering 44,4 nvt 34,3

11. bezwaren afdoende ingebracht 58,5 nvt nvt

12. bezwaren afdoende begrepen 48,1 nvt nvt

13. kans beroep op meldpunt

hoog 28,0 26,7 16,2

medium 30,0 30,0 37,9

laag 42,0 43,3 45,9

14. impact afwijzing

groot 52,0 48,4 45,9

medium 32,6 35,5 46,0

g ering 15,4 16,1 8,1

15. kans (/weer) in bezwaar/beroep 61,5 70,0 16,26

16. de NWO-procedure 

15a. lijkt op loterij 57,4 32,3 45,9

15b. behoeft verbetering 46,3 45,1 56,8

15c. voldoet thans prima 11,1 3,2 8,1

1 Voor de variabelen 4 t/m 16 (m.u.v. variabele 5; het betreft hier afzonderlijke vragen): indien het totaal percentage minder dan 100 
bedraagt, dan dient het verschil te worden toegeschreven aan ontbrekende data.

2 In de vragenlijst van type 3 is variabele 6 niet aan de orde geweest.
3 (1+2) op schaal 1 t/m 7.
4 (6+7) op schaal 1 t/m 7.
5 (3 t/m 5) op schaal 1 t/m 7.
6 (1+2) op schaal 1 t/m 7.

Een vergelijking tussen de disciplines wordt – voor wat betreft MAGW – wel 
mogelijk door Tabel 12.3 daarnaast te zetten. Vergelijking van de cijfers uit blok 
3 met de cijfers uit Tabel 12.3 leidt tot de conclusie dat binnen MAGW de psy-
chologen het meeste in bezwaar komen en de juristen het minste. Ook lijken de 
percentages in de kolom onder groep 2 aan te sluiten bij de moeite die binnen de 
verschillende gebieden zichtbaar wordt ondernomen om ingediende bezwaren 
‘tijdig van tafel te krijgen’.

Tabel 12.2b geeft aanleiding tot het volgend commentaar:
Ad 5 juncto 15: De overgrote meerderheid van de afgewezen onderzoekers die 

in bezwaar/beroep gaan, doorlopen maar één keer in de loop van hun carrière de 
gehele bezwaar-/beroepsprocedure, ook al geeft ruim zestig procent aan zo nodig 
opnieuw in bezwaar/beroep te gaan. Bij intrekkers van een bezwaar-/beroepschrift 
lijkt de behoefte om alsnog een keer in bezwaar te gaan groter (70%) dan bij dege-
nen die de bezwaar-/beroepsprocedure al eens geheel doorlopen hebben (61,5%).

Ad 6: Onder de niet-bezwaarden bevinden zich relatief veel onderzoekers die 
als referent zijn opgetreden. Ook komen onder de niet-bezwaarden relatief veel 
onderzoekers voor – zij het in mindere mate – die lid van een beoordelingscom-
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missie en/of van een bestuursorgaan zijn (geweest). Blijkbaar schept deelname 
aan de beoordeling vertrouwen in de uitkomst ervan.

Ad 7: Het schrijven van een voorstel kost 64,5% van de onderzoekers 2 á 4 
weken tijd.

Ad 8: Van de 33,3% van de bezwaarden die menen een hoge slaagkans te 
hebben in bezwaar/beroep, komt 9.3% uit groep 1 (op schaal 1 t/m 7) en 24,0% 
uit groep 2. Echter, van de aanvragers is er niet één, die in het kader van het 
primaire proces tevoren zo zeker is van honorering dat hij meent in groep 1 
thuis te horen, m.a.w. de 25% hoogste slaagkans valt geheel onder groep 2. Dat 
betekent dat aanvragers in het kader van het primaire proces gemiddeld minder 
overtuigd zijn van hun zaak en dientengevolge opener zullen staan tegenover 
een afwijzing, mits deze billijk lijkt. Hier dient NWO op in te spelen door middel 
van transparante procedures en goed onderbouwde besluiten. Wanneer een aan-
vrager eenmaal het gevoel heeft gekregen dat er sprake is van een unfair proces 
en/of een onacceptabele uitkomst, verharden zich de standpunten. Het grootste 
percentage van de aanvragers zit qua inschatting van de kans op subsidie in de 
middencategorie (tegen de 64%). Na de uitslag van het primaire proces loopt een 
kleine helft van de aanvragers uit deze middencategorie over naar de categorieën 
met de hoogste en de laagste slaagkans.

Ad 9: Gemiddeld is de drempel om in bezwaar/beroep te gaan voor de bezwaar-
den van groep 2 (de intrekkers) wat lager, ondanks het feit dat zij hun kans op 
succes minder achten. Ad 10: 18.5% van de bezwaarden geeft aan zeer tevreden 
te zijn met de gevoerde bezwaar-/beroepsprocedure. Dit percentage komt nog het 
dichtst in de buurt van het percentage bezwaarden dat zijn bezwaar-/beroep-
schrift intrekt6 (19.7%). Hoewel ruim 38% van de aanvragen in eerste instantie 
wordt toegewezen, is toch maar 8.6% van de aanvragers zeer tevreden over het 
primaire proces; 57.1% zegt matig tevreden te zijn. Van de bezwaarden is een 
grotere groep aanvrager erg tevreden (18,5%), maar er blijkt nog steeds sprake 
van een veel grotere groep aanvragers die erg ontevreden met de procedure is 
(44,4%). Als redenen voor hun ontevredenheid voeren de bezwaarden aan: loont 
de moeite niet (70.3%); inhoudelijke bezwaren zijn niet aan de orde (27.0%); de 
procedure is een formaliteit (18.9); vermindert toekomstige subsidiekans (2.9%); 
overige redenen (13.5%).

Ad 11/12: Maar een kleine helft van de bezwaarden meent dat zijn bezwaren 
begrepen zijn, ook al meent ruim de helft dat de bezwaren afdoende konden 
worden ingebracht.

Ad 13: Circa 1/3 van alle afgewezen bezwaren ziet een (bezwaren)meldpunt als 
mogelijk alternatief voor de bezwaar-/beroepsprocedure.

6 Zie onder 9.6.
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Ad 14: De impact van een afwijzing ervaart 84 à 91% van de afgewezen aanvra-
gers, ongeacht of zij in bezwaar/beroep komen, redelijk groot tot heel groot.

Ad 16: Er blijkt duidelijk behoefte aan verbetering van de bezwaar-/beroeps-
procedure.

12.4 Samenvatting en conclusies

Empirisch onderzoek naar ervaringen van burgers met de Awb is tot nog toe 
schaars7. Alhoewel niet gezegd kan worden dat de uitkomsten van de enquête 
opzienbarend zijn, vallen er toch wel wat algemene conclusies uit te trekken:
1. De aanvragers zijn eerder in het kader van het primaire proces dan in het kader 

van een bezwaar-/beroepsprocedure geneigd om een negatieve beslissing te 
aanvaarden, mits deze aan hun rechtsgevoel beantwoordt dat wil zeggen via 
een transparante procedure is genomen zonder dat sprake is van ongelijke 
behandeling.

2. Onder de aanvragers bestaat een grote behoefte aan een verbeterslag van het 
primaire proces.

3. De kijk die de onderzoekers hebben op de bezwaar-/beroepsprocedure, is 
slechts ten dele juist. Het is juist dat de bezwaar-/beroepsprocedure voor een 
afgewezen aanvrager niet kan dienen om zijn wetenschappelijke gelijk te halen. 
Het is echter onjuist om te veronderstellen dat deze procedure niet meer is 
dan een formaliteit. De bezwaar-/beroepsprocedure biedt het kader waarbin-
nen onrechtmatigheden die tijdens het primair proces hebben plaatsgevonden, 
aan de orde gesteld en zo nodig rechtgezet kunnen worden. Het is hoe dan 
ook apert onjuist om te veronderstellen dat de subsidiekansen van aanvragers 
bij NWO, nadat zij in bezwaar/beroep gekomen zijn, af zouden nemen. De 
wetgever heeft het bestuursprocesrecht waarvan de bezwaar/beroepsprocedure 
onderdeel uitmaakt, geschreven vanuit de gedachte dat de verhouding tussen 
overheid en burger gezien moet worden als een ‘wederkerige rechtsbetrekking’, 
dat wil zeggen, als een verhouding waarin beide partijen over en weer rechten 
en plichten hebben8. In die gedachtegang past het niet om een burger af te 
straffen voor het feit dat hij van zijn rechten gebruik maakt. Informatieverstrek-
king over de functie van de bezwaar-/beroepsprocedure en haar mogelijkheden 
zal hier uitkomst moeten brengen. Diezelfde veronderstelling (de bezwaar-/
beroepsprocedure is slechts een formaliteit) wijst erop dat de bezwaarden 

7 Zie evenwel ‘Awb-procedures vanuit het gezichtpunt van de burger’, Commissie Ilsink, 2007, p. 
13-19.

8 Commissie Ilsink, 2007, p. 13.
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behoefte hebben aan een informele procedure, waarin zij en het bestuursor-
gaan op gelijk niveau en op directe wijze standpunten kunnen uitwisselen.

4. Een groot aantal van de bezwaarden (een ruime helft) heeft niet het gevoel dat de 
ingebrachte bezwaren begrepen zijn, ook al voelen de meeste bezwaarden zich 
wel gehoord. Dat is bevreemdend, omdat hiervan niet blijkt tijdens de zitting en 
de overwegingen van de commissie bewust uitgebreid worden gegeven.


