
 
 

 
 

Stappenplan bij protest & bezwaar 
Een deelnemer aan een survivalrun kan een protest indienen als hij/zij het niet eens is met de uitslag 
van de categorie waaraan hij/zij heeft deelgenomen. Is de deelnemer minderjarig, dan dient een 
ouder/verzorger het protest in. 

Stappenplan protest 
 
Stap 1a: protest indienen op wedstrijddag  
Op de wedstrijddag kan een deelnemer een protest indienen bij de WO. De WO dient op de dezelfde 
dag nog een oordeel te vellen over het protest en de deelnemer hiervan op de hoogte te stellen. 
Mocht de WO in gebreke blijven of het protest op de wedstrijddag niet toegekend worden kan de 
deelnemer middels stap 1b nogmaals protest indienen. Een WO kan besluiten deze direct niet toe te 
kennen óf nogmaals in overweging te nemen.  
 
Stap 1b: protest indienen na publicatie van uitslagen  
Een deelnemer kan tot en met de derde dag na publicatie van de uitslagen op de website van de SBN 
protest aantekenen tegen de uitslag. Een protest dient altijd via het online protestformulier van de 
SBN gemeld te worden.  
 
Stap 2: protest in behandeling  
De WO heeft na het indienen van het protest (alleen bij protest na publicatie van uitslagen, anders 
geldt dezelfde dag) zeven dagen om een oordeel te vellen over het protest en de deelnemer hiervan 
op de hoogte te stellen. De WO kan hiervoor eventueel overleggen met de PC, het bondsbureau, een 
RA of een SBN-bestuurslid. 
 
Stap 3: oordeel protest  
Uiterlijk zeven dagen na het indienen van het protest geeft de WO haar gemotiveerde oordeel door 
aan de deelnemer. Het oordeel wordt per mail naar de deelnemer en het bondsbureau gezonden. 
Een WO moet tijdig met een gemotiveerd oordeel komen. Zo niet, dan is het protest toegewezen. 

http://www.survivalrunbond.nl/protestformulier


 
 

 
 

Stappenplan bezwaar 
 
Stap 1: bezwaar aantekenen  
De deelnemer kan in bezwaar gaan tegen het oordeel van de WO inzake het protest. Het bezwaar 
dient uiterlijk drie dagen na ontvangst van het oordeel op het protest ingezonden te worden naar het 
bondsbureau. Bezwaar aantekenen verloopt via het bezwaarformulier op de SBN site.  
 
Stap 2: opstart bezwaarcommissie  
Het bondsbureau checkt het bezwaar op volledigheid en tijdigheid en zet het bezwaar door naar de 
voorzitter van de bezwaarcommissie.  
 
Stap 3: onderzoek door bezwaarcommissie  
De voorzitter van de bezwaarcommissie heeft drie weken om een uitspraak op te leveren. Hiertoe zal 
de voorzitter eerst drie commissieleden selecteren. Deze commissie van vier onderneemt vervolgens 
minimaal de volgende acties alvorens tot een uitspraak te komen: 

• Hoort de deelnemer die bezwaar heeft ingediend; 

• Hoort de WO in kwestie; 

• Neem contact op met het bondsbureau voor de volgende zaken: 
o Toetsing bezwaar aan regelementen; 
o Overdracht randinformatie casus die reeds bij bondsbureau bekend kan zijn. 

 
Naast bovenstaande acties mag de bezwaarcommissie ook: 

• Getuigen horen; 

• Aanvullend bewijsmateriaal verzamelen (bijvoorbeeld: video’s en foto’s.) 
 
Van alle gesprekken legt de bezwaarcommissie een gespreksverslag vast. 
 
Stap 4: uitspraak bezwaarcommissie 
De drie commissieleden (exclusief voorzitter) bepalen de uitspraak. De voorzitter verstuurt de 
uitspraak aan de deelnemer, de WO en bondsbureau. 
 
Stap 5: verwerking uitspraak 
Als de uitspraak van de bezwaarcommissie effect heeft op de uitslag van de survivalrun, dan zal de 
WO uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de uitspraak de uitslagen aanpassen en de aangepaste 
Uitslagen opsturen naar uitslagen@survivalrunbond.nl. 
 
Als de aanpassing van de uitslagen invloed heeft op meer deelnemers dan alleen de deelnemer die 
bezwaar heeft aangetekend, dan dient de WO deze deelnemers op de hoogte te brengen van de 
aanpassing. 

http://www.survivalrunbond.nl/bezwaarformulier
mailto:uitslagen@survivalrunbond.nl
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