Koepel Nederlandse Traditionele Schutters
Reglement van beroep KNTS
Artikel 1.

Algemene bepalingen

1. De commissie van beroep, zoals aangegeven in artikel 18.1 van de Statuten van de
KNTS, verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de statuten, het
huishoudelijk reglement en het reglement van beroep KNTS.
2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen besluiten van het bestuur van de
KNTS. Tegen besluiten of maatregelen van het bestuur opgelegd door de overheid
kan geen beroep worden ingesteld.
3. Het lid dat een beroep instelt wordt in dit document klager genoemd.
4. De commissie bestaat uit drie leden. Een van de leden wordt benoemd als voorzitter.
De commissieleden worden op voordracht van het bestuur van de KNTS door de
algemene ledenvergadering benoemd voor 6 jaren en treden af volgens een rooster.
Wanneer een commissielid tussentijds aftreedt, neemt een nieuw lid in het rooster de
plaats in van het afgetreden lid. De commissieleden zijn direct na aftreden opnieuw
benoembaar.
5. Leden van het bestuur van de KNTS en oud-leden van het bestuur zijn binnen 12
maanden na hun aftreden niet tot lid van de commissie benoembaar.
6. Een lid van de commissie kan worden geschorst bij besluit van de commissie zelf
indien hij zichzelf, de commissie of de KNTS in diskrediet brengt of zou kunnen
brengen. Tegen deze schorsing is geen beroep mogelijk.
7. Commissieleden en medewerkers van het bondsbureau zijn gehouden aan een
geheimhoudingsplicht. Zij tekenen hiervoor een verklaring.

Artikel 2.

Instellen van het beroep.

1. Slechts de leden van de vereniging KNTS, dus verenigingen, kunnen een beroep
instellen. De vereniging kan wel namens een licentiehouder een beroep instellen.
2. Een lid kan namens een licentiehouder een beroep instellen onder de voorwaarde dat
de licentiehouder schriftelijk verklaart zich te onderwerpen aan het reglement van
tucht van de KNTS. Weigert de licentiehouder dat, dan neemt de commissie van
beroep het beroep niet in behandeling.
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3. Klager kan bij het instellen van het beroep bezwaar maken tegen een commissielid.
Dit bezwaar dient schriftelijk met redenen omkleed en gemotiveerd bij de commissie
ingediend te worden. De andere twee commissieleden nemen binnen 7 dagen over
het bezwaar een besluit.
4. Indien het bezwaar gegrond wordt verklaard, benoemen de twee commissieleden
een persoon die enkel voor de betrokken zaak zitting neemt in de commissie.. De
klager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
5. Het beroep wordt door klager ingesteld door verzending aan het bondsbureau van
een gedateerd en ondertekend beroepschrift voorzien van een afschrift van de
beslissing waartegen beroep wordt ingesteld. Het beroepschrift bevat duidelijk de
gronden waarop het is gebaseerd. De verenigingsgegevens en het
verenigingsnummer dienen vermeld te worden in het beroepschrift.
6. Het bondsbureau bevestigt per omgaande de ontvangst van het beroepschrift. Na
ontvangst van de waarborgsom wordt het beroepschrift doorgestuurd naar de
commissie van beroep.
7. Het beroep dient binnen 30 dagen na de datum van het omstreden besluit door de
klager ingediend te worden. De datum van indiening geldt als datum van ontvangst.
8. Klager kan in een met redenen omkleed schriftelijk verzoek de commissie om uitstel
vragen van maximaal 30 dagen.
9. Als het beroepschrift na de termijn is ingediend wordt het beroep door de commissie
niet-ontvankelijk verklaard.
10. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in dit reglement gestelde eisen zal de
commissie de klager daarop wijzen en in de gelegenheid stellen de tekortkomingen
binnen 14 dagen te herstellen.
11. Voor het instellen van een beroep is een waarborgsom van € 100,00 aan de KNTS
verschuldigd. Dit bedrag dient vóór het indienen van het beroepschrift bijgeschreven
te zijn op de bankrekening van de KNTS. Is dat niet het geval dan wordt het beroep
niet in behandeling genomen. Wordt het beroep gegrond verklaard dan wordt de
waarborgsom aan de klager terugbetaald.

Artikel 3.

Verweerschrift.

1. Het bestuur van de KNTS kan via het bondsbureau een verweerschrift met bijlagen
indienen bij de commissie van beroep. Het bestuur kan een met redenen omkleed
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verzoek tot uitstel indienen. De termijnen zijn gelijk aan de termijnen die gelden voor
het indienen van het beroepschrift. De klager ontvangt van alle stukken een afschrift.

Artikel 4.

Behandeling van het beroep.

1. In beginsel wordt partijen de gelegenheid geboden hun standpunten toe te lichten
tijdens een openbare (terecht)zitting. Met wederzijds goedvinden kunnen partijen
afzien van een zitting. De voorzitter van de commissie kan gezien de aard van de
zaak en de ingebrachte stukken besluiten dat wordt afgezien van een zitting of dat de
zitting in beslotenheid zal plaatsvinden. Als geen zitting wordt gehouden wordt de
zaak afgedaan op basis van de ingediende stukken.
2. Voor de zitting wordt in overleg met partijen een datum, tijd en plaats bepaald. De
zitting vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van het verweerschrift of de dag
waarop komt vast te staan dat geen verweerschrift wordt ingediend.
3. Slechts één maal en uiterlijk 14 dagen voor de zitting kunnen partijen stukken
inbrengen ter onderbouwing van het beroep of verweer. De partijen voorzien elkaar
gelijktijdig van afschriften van de stukken die zij ingebracht.
4. Partijen kunnen zich in de beroepsprocedure laten vertegenwoordigen door een
schriftelijk gevolmachtigde persoon. Zij kunnen zich tijdens de zitting voorts laten
bijstaan door andere raadslieden.
5. Na de zitting is het geding in staat van wijzen en kunnen partijen niets meer
toevoegen aan hetgeen zij hebben ingebracht.
6. Het bondsbureau draagt zorg voor vertrouwelijke archivering van alle stukken van het
geding.

Artikel 5.

Oordeel en uitspraak.

1. De commissie beraadslaagt en beslist in een besloten vergadering en doet binnen 30
dagen na de zitting een uitspraak. Het bondsbureau draagt zorg voor de toezending
van de uitspraak aan de partijen.
2. De commissie baseert haar uitspraak op de algemene rechtsbeginselen, de relevante
regelgeving betreffende Wapens en Munitie, de statuten en reglementen van de
KNTS, op de door de partijen ingebrachte stukken en informatie...
3. De commissie kan het beroep niet-ontvankelijk verklaren, gegrond verklaren of
afwijzen. Zij kan in haar uitspraak het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk
vernietigen. Zij kan een aanwijzing geven voor een nieuw besluit.
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4. De uitspraak is schriftelijk en vermeldt:
naam van de klager
de beslissing op het beroep
de motivatie en onderbouwing van de beslissing
de plaats en datum van de uitspraak
de ondertekening door de commissieleden
5. Wordt het besluit van het bestuur door de commissie van beroep vernietigd en is de
klager geschorst dan vervalt de schorsing.

Artikel 6.

Kosten van het geding.

1. De partijen dragen elk de eigen kosten, ook de kosten van raadslieden en eventuele
andere deskundigen die op hun verzoek zijn gehoord.
2. Indien het beroep gegrond is verklaard, wordt de waarborgsom voor het instellen van
het beroep door de KNTS aan de klager terugbetaald.
3. De kosten van het beroep komen, behoudens hetgeen elders in dit reglement is
bepaald, voor rekening van de KNTS.
4. Indien een uitspraak van de commissie van beroep tot gevolg dat de bestreden
beslissing geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd, kan daaraan geen recht tot
schadeloosstelling, ook niet voor of door derden, worden geclaimd.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede bij onduidelijkheid omtrent de inhoud
van dit reglement , beslist de voorzitter van de commissie van beroep, na overleg met de
andere commissieleden.

Oirschot, 30 november 2015,
voor akkoord:

H.J.G.M. van Eggelen,
Voorzitter.

J.W,G,J, Evers,
Secretaris.
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