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Bezwaar- en beroepsprocedure 

 

1. Tegen een beslissing van een orgaan van het Nederlands Handbal Verbond (hierna: NHV) 

kan binnen zes (6) werkdagen na de ontvangst van het besluit door de betreffende 

vereniging en/of betrokkene wiens belangen zijn getroffen, bezwaar worden gemaakt bij 

dat orgaan. 

Dit is een verplichte stap voordat op grond van artikel 2 beroep kan worden ingesteld. 

Het betreffende orgaan dient binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar daarop te 

beslissen. 

 

2. Tegen de beslissing op het bezwaar of het uitblijven daarvan, als bedoelt in artikel 1, kan 

door de vereniging en/of betrokkene tegen wie dat besluit zich richt beroep worden 

ingesteld bij de Commissie van Beroep.  

 

3. Geen beroep is mogelijk tegen: 

a) een rechtsgeldig genomen besluit door de Bondsvergadering;  

b) een besluit van algemene strekking 

c) beslissingen van de Tuchtrechtelijke organen.  

 

4. De Commissie van Beroep beoordeelt of in het gegeven geval het orgaan het bestreden 

besluit in redelijkheid, gelet op alle betrokken belangen, had mogen nemen. 

 

5. Het beroep dient, schriftelijk en gemotiveerd, binnen tien (10) werkdagen na dagtekening 

van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te zijn van de Commissie van 

Beroep. Bij overschrijding van deze termijn is het beroep niet-ontvankelijk, tenzij die 

overschrijding naar het oordeel van de Commissie van Beroep, verschoonbaar is.  

 

6. Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van het bestreden besluit opgeschort 

tenzij:  

a. het een besluit betreft tot het overleggen van documenten; 

b. de Commissie van Beroep op zwaarwichtige gronden, na de betreffende vereniging 

en/of betrokkene te hebben gehoord, anders beslist.  

 

7. De Commissie van Beroep stelt, na ontvangst van het  beroepschrift en alvorens tot verdere 

behandeling over te gaan, het orgaan dat het besluit heeft genomen in de gelegenheid zijn 

standpunt omtrent het voorliggende beroep schriftelijk kenbaar te maken en stukken te 

overleggen.  

De Commissie van Beroep kan tot mondelinge behandeling besluiten. 

 

8. De vereniging en/of betrokkene, die een beroepschrift heeft ingediend, is evenals het 

betreffende orgaan desgevraagd verplicht alle inlichtingen te verstrekken, die de Commissie 

van Beroep noodzakelijk acht voor de behandeling van het beroep. 

 

9. De behandeltermijn van zaken door de Commissie van Beroep is zo kort mogelijk en de 

Commissie van Beroep doet zo spoedig mogelijk uitspraak. 
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10. De uitspraak van de Commissie van Beroep strekt tot: 

a. onbevoegd verklaring; 

b. niet-ontvankelijkheid van het beroep; 

c. ongegrondverklaring van het beroep of 

d. gegrondverklaring van het beroep. 

 

11. Indien de Commissie van Beroep het beroep gegrond verklaart, vernietigt zij het besluit  

geheel of gedeeltelijk en dient het orgaan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes 

weken, een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak van de Commissie 

van Beroep. 

     

12. De betrokken vereniging of betrokkene noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke 

vernietiging van een besluit enig recht op schadeloosstelling ontlenen.  

 

 

 


