
Bezwaar en beroep tegen een besluit. 
 
Het is natuurlijk mogelijk dat u het met een door het SNN genomen besluit niet eens bent. De Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) biedt u de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken (zie onder A), waarna het 
SNN een besluit op bezwaar moet nemen. Indien u het vervolgens niet eens bent met het besluit op het 
bezwaar, kunt u daartegen beroep instellen bij de rechtbank (zie onder B). 
 
 
A. Bezwaarschrift 
 
Als u bezwaar hebt tegen een besluit van het SNN kunt u een bezwaarschrift indienen bij: 
 
Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
t.a.v. de afdeling Juridische Zaken 
Postbus 779 
9700 AT  GRONINGEN 
 
Vereisten bezwaarschrift:  
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit verstuurd zijn 
aan het bestuursorgaan. Indiening van een bezwaarschrift is - afgezien van portokosten - kosteloos. Het 
bezwaarschrift dient te voldoen aan enkele minimumeisen en bevat ten minste: 
a. naam en adres van de indiener; 
b. de datum van indienen van het bezwaar (dagtekening); 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
d. de gronden (redenen) van het bezwaar; 
e. zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; is 

het niet mogelijk een afschrift bij te voegen, dan kunnen datum en projectnummer van het besluit 
worden vermeld. 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn. 
 
Als het bezwaarschrift niet voldoet aan (onder meer) deze eisen of te laat (na zes weken) is ingediend, 
kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bestuursorgaan niet 
inhoudelijk op uw bezwaren hoeft in te gaan.  
 
Ontvangstbevestiging:  
Na ontvangst van het bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging. Indien het bezwaar door een 
gemachtigde wordt ingediend, of namens een rechtspersoon, dan moet duidelijk zijn dat de indiener 
gemachtigd is om het bezwaar in te dienen. In die gevallen zal dan ook om een machtiging worden 
gevraagd.  
 
Ambtshalve toetsing:  
Uw bezwaren worden eerst voorgelegd aan de afdeling die in eerste instantie het besluit heeft 
opgesteld. Indien de behandelend medewerker van mening is dat u geheel of gedeeltelijk gelijk heeft 
zult u een herzien besluit ontvangen.  
 
Hoorzitting:  
Indien zo’n ambtshalve herziening niet mogelijk is, wordt u in de meeste gevallen nadat alle benodigde 
stukken zijn ontvangen in de gelegenheid gesteld uw bezwaren mondeling toe te lichten op een 
hoorzitting van de externe adviescommissie voor de bezwaren. Deze commissie bestaat uit 
(plaatsvervangend) leden die niet bij het SNN werken en in dat opzicht dus onafhankelijk zijn van het 
SNN. Aan de commissie is een secretaris toegevoegd, die wel bij het SNN werkt. Op de hoorzitting 
worden degene die bezwaar maakt en een vertegenwoordiger van het SNN gehoord door de 
commissie. De commissie bestaat op een hoorzitting uit maximaal 3 leden. De behandeling van een 
zaak duurt gemiddeld 20 minuten tot een half uur. Er wordt een verslag gemaakt van de hoorzitting en 
de externe bezwarencommissie zal hierna in een advies aan het dagelijks bestuur aangeven of zij de 
bezwaren ontvankelijk vindt en zo ja, of deze gegrond of ongegrond zijn.  
Vervolgens besluit het dagelijks bestuur van het SNN of het eerdere ("primaire") besluit moet worden 
herzien. Het dagelijks bestuur van het SNN is niet verplicht het advies van de bezwarencommissie te 
volgen. 
 



Het uitgangspunt is dat deze procedure maximaal 14 weken duurt, te verlengen met de tijd die nodig is 
om de benodigde stukken en informatie van degene die bezwaar indient te krijgen. 
 
 
B. Beroepschrift 
 
Als u het niet eens bent met de op uw bezwaarschrift genomen beslissing, kunt u binnen zes weken na 
de dag van verzending van het besluit op bezwaar, beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank in Groningen. Uw beroepschrift kunt u sturen aan: 
 
Rechtbank, sector bestuursrecht  
Postbus 150 
9700 AD Groningen 
 
Voor een beroepschrift gelden dezelfde minimumeisen als voor het bezwaarschrift. U betaalt bij de 
indiening van een beroepschrift bij de rechtbank zogenaamde griffierechten. U ontvangt hierover bericht 
van de griffier van de rechtbank.  
Deze griffierechten krijgt u terug als de beroepszaak gunstig voor u afloopt. Over hetgeen u in deze 
procedure verder mag of moet doen ontvangt u bericht van de rechtbank. 
 
Tegen de uitspraak van de rechtbank kunnen zowel u als het SNN in hoger beroep gaan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.  


