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Reglement Stichting Oranje Fonds voor de behandeling van een 

verzoek tot heroverweging 
Geldig met ingang van 1 maart 2013 

 

Artikel 1  

In dit reglement wordt verstaan onder:  

a. Oranje Fonds: Stichting Oranje Fonds, gevestigd te Utrecht;  

b. de aanvrager: degene die een verzoek tot heroverweging indient en/of diens 

gemachtigde; 

c. verzoek tot heroverweging: uiting van onvrede over de inhoud en/of de motivering 

van een door het Oranje Fonds genomen beslissing over een fondsaanvraag en over 

de totstandkoming van die beslissing. 

 

Artikel 2 

Dit Reglement kent de volgende doelstellingen: 

a. het recht doen aan de individuele aanvrager; 

b. het verbeteren van de kwaliteit van het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds. 

 

Artikel 3  

Iedere persoon of organisatie, die een negatieve beslissing heeft ontvangen over een 

aanvraag, kan een verzoek tot heroverweging indienen bij het Oranje Fonds.  

 

Artikel 4 

Het Oranje Fonds draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van verzoek tot 

heroverwegingen.  

 

Artikel 5 

Tegen een besluit over een verzoek tot heroverweging kan geen beroep worden ingesteld.  

 

Artikel 6  

Het verzoek tot heroverweging is rechtsgeldig ondertekend door de belanghebbende en 

bevat ten minste:  

a.  de naam en het adres van de indiener;  

b.   de dagtekening;  

c.   de reden waarom een verzoek tot heroverweging wordt ingediend. 

 

Artikel 7  

Het Oranje Fonds bevestigt de ontvangst van het verzoek tot heroverweging schriftelijk en 

verstrekt bij deze ontvangstbevestiging tevens informatie over de verdere procedure. 



 2 

Artikel 8  

Het Oranje Fonds is niet verplicht een verzoek tot heroverweging in behandeling te nemen 

indien deze betrekking heeft op een besluit 

a. waarover reeds eerder een verzoek tot heroverweging is ingediend; 

b. dat langer dan drie maanden geleden is meegedeeld aan de betreffende persoon of 

organisatie. 

 

Artikel 9  

De behandeling van het verzoek tot heroverweging gebeurt onder verantwoordelijkheid van 

het Hoofd Projectadvies. Het Hoofd Projectadvies beoordeelt wat er voor nodig is om tot een 

goede heroverweging te komen. 

 

Artikel 10 

1. Het Oranje Fonds handelt het verzoek tot heroverweging af binnen zes weken na 

ontvangst.  

2. Het Oranje Fonds kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de 

verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.  

 

Artikel 11  

1. Het besluit over het verzoek tot heroverweging wordt gemotiveerd en schriftelijk aan 

de aanvrager kenbaar gemaakt. 

2. Het besluit over het verzoek tot heroverweging wordt door de Directeur ondertekend.  

 

Artikel 12  

Het Oranje Fonds zorgt voor de registratie van de verzoeken tot heroverweging. Het aantal 

verzoeken tot heroverwegingen worden jaarlijks gepubliceerd.  

 

Artikel 13 

Dit reglement wordt iedere vier jaar door het Oranje Fonds geëvalueerd. De meest recente 

evaluatie heeft plaatsgevonden in februari 2013. 

 


