Reglement Bezwaar en Beroep
Het Reglement Bezwaar en Beroep is laatstelijk gewijzigd en in werking getreden op 15 juni
2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 1
Aantekenen bezwaar
1.

Bezwaren als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten van de NOB worden
aangetekend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen waartegen bezwaar wordt
gemaakt.

2.

Bezwaar wordt aangetekend door het indienen van een bezwaarschrift binnen een
termijn van twee maanden na dagtekening van de kennisgeving van het besluit
waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 2
Behandeling bezwaar
1.

Het orgaan dat het besluit heeft genomen behandelt het bezwaarschrift ter
vergadering.

Artikel 3
Uitspraak op bezwaar
1.

Het orgaan doet schriftelijk en met redenen omkleed uitspraak op het bezwaar. De
uitspraak vermeldt dat tegen de uitspraak beroep mogelijk is bij de Raad van Beroep.

Artikel 4
Instellen beroep
1.

Tegen een uitspraak op bezwaar zoals bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten van de
NOB kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.

2.

Het beroep wordt ingesteld door indiening van een beroepschrift bij de Raad van
Beroep binnen twee maanden na dagtekening van de kennisgeving van de uitspraak op
bezwaar.

Artikel 5
Behandeling beroep
1.

Het beroep wordt behandeld door de voorzitter van de Raad van Beroep.

2.

De voorzitter geeft het orgaan, dat de beslissing heeft genomen waartegen beroep is
ingesteld, de gelegenheid een verweerschrift in te dienen binnen een termijn van
tenminste één maand.

Artikel 6
Uitspraak in beroep
1.

De voorzitter doet binnen een termijn van twee maanden na de ontvangst van het
verweerschrift dan wel na het verstrijken van de daarvoor gestelde termijn uitspraak
bij een met redenen omklede beschikking.

2.

Indien de voorzitter het beroep gegrond verklaart, vernietigt hij het bestreden besluit
geheel of gedeeltelijk.

3.

Het orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen neemt binnen een termijn van één
maand na ontvangst van de uitspraak een nieuw besluit met inachtneming van de
uitspraak in beroep.

