BEZWAARREGLEMENT – NEDERLANDSE BOKSBOND
Dit reglement dateert van juni 2018
Algemeen
Artikel 1
1.
2.
3.

Tegen door of namens de Nederlandse Boksbond (hierna NBB) jegens een lid
genomen besluiten staat bezwaar open bij het dagelijks bestuur van de NBB.
Bezwaar staat enkel open voor belanghebbenden. Onder een belanghebbende
wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
In het navolgende wordt de belanghebbende door of namens wie bezwaar is
ingediend ook klager genoemd.

De procedure
Artikel 2
1.
2.
3.
4.

Het bezwaar dient binnen zes weken te worden ingediend nadat de
belanghebbende bekend is geraakt met het besluit, waarbij leidend is de datum
waarop het besluit schriftelijk kenbaar is gemaakt.
Kenbaar maken kan (i) in persoon, mits schriftelijk bevestigd, (ii) per post, (iii)
per email, steeds op het door de betrokkene verstrekte adres(sen).
Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend bij de dagelijks bestuur van de NBB,
waarbij de datum van ontvangst leidend is voor de termijnen.
Het bezwaar bevat :
•
•
•
•

naam en adres van de klager;
de datum;
uitleg van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de redenen van
het bezwaar;
handtekening van de klager.

en is voor het overige vormvrij.
5.
6.

Op het bezwaar wordt door het dagelijks bestuur binnen zes weken na indiening
van het bezwaar schriftelijk een beslissing op bezwaar genomen.
De beslissing op bezwaar wordt aan klager op het door hem opgegeven (email-)
adres toegestuurd.

De toetsingsmaatstaven
Artikel 3
1.
2.

Het dagelijks bestuur zal bij de beoordeling van het bezwaar het oorspronkelijke
besluit toetsen aan de redelijkheid en billijkheid. Daarbij zijn de in de volgende
artikelen genoemde beginselen leidend.
De beslissing op bezwaar bevat een duidelijke en begrijpelijke motivering aan de
hand van de hierna genoemde beginselen.

Artikel 3 - Zorgvuldigheidsbeginsel.
1.

Het oorspronkelijke besluit moet zorgvuldig zijn genomen. Het gaat hierbij om
een correcte behandeling van het lid (klager), om zorgvuldig onderzoek naar de
feiten en belangen, en om een juiste afweging van de betrokken belangen.

Artikel 4 – Motiveringsbeginsel
1.

De NBB moet haar besluiten goed motiveren. De feiten moeten kloppen en de
motivering moet logisch , begrijpelijk en voorzienbaar zijn

Artikel 5 – Rechtszekerheidsbeginsel.
1.
2.

De NBB moet haar besluiten zó formuleren dat het lid precies weet waar hij aan
toe is.
De NBB moet de geldende rechtsregels juist en consequent toepassen.

Artikel 6 - Fair-play-beginsel
1.
2.

De NBB neemt haar besluiten onpartijdig en zonder vooringenomenheid.
Belangenverstrengeling wordt zoveel als mogelijk voorkomen.

Artikel 7- Vertrouwensbeginsel
1.

Wie op goede gronden -bijvoorbeeld na een duidelijke toezegging- erop mag
vertrouwen dat de NBB een bepaald besluit neemt, heeft daar ook recht op.

Artikel 8 – Evenredigheidsbeginsel/verbod van willekeur
1.

Tussen de bij het genomen besluit betrokken belangen en de gevolgen voor de
belanghebbende moet een redelijke verhouding bestaan. De belanghebbende
mag niet onevenredig zwaar door het besluit worden getroffen.

2.

Het besluit moet weloverwogen zijn genomen, met inachtneming van alle
betrokken belangen.

Artikel 9 - Gelijkheidsbeginsel
1.

Gelijke gevallen moeten door de NBB op gelijke wijze worden behandeld.

Artikel 10 - Verbod van détournement de pouvoir
1.

De NBB mag een bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die
bevoegdheid is gegeven.

Artikel 10 – Beroep
1.

Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open in de gevallen als bedoeld in
artikel 6c lid 7 en 8 van de Statuten van de NBB.

