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Beslissing	  protest	  comité	   	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  22	  
	  
Partijen	  
Verzoek	  om	  heropening	  Harmonie,	  Floris	  Botteman	  (C-‐klasse)	  
In	  verband	  met	  de	  beslissing	  protest	  13	  van	  donderdag	  15	  aug.	  2019,	  gepland	  15.00	  uur	  

Getuigen	  -‐	  
	  

Samenvatting	  verzoek	  op	  heroepning	  
De	  opgevoerde	  nieuwe	  getuige	  was	  ook	  gisteren,	  tijdens	  de	  behandeling	  van	  het	  protest	  in	  
principe	  normaal	  beschikbaar.	  Dus	  zijn	  er	  geen	  nieuwe	  feiten	  opgevoerd.	  
Verzoek	  om	  heropening	  van	  protest	  13	  wordt	  afgewezen.	  
	  
Procedurele	  zaken	  

• Verzoek	  om	  heropening	  van	  een	  verhoor	  is	  ingediend	  binnen	  24	  uur	  nadat	  het	  beslissing	  is	  
medegedeeld	  (66RvW).	  

• Het	  verzoek	  tot	  heropening	  van	  protest	  8	  wordt	  behandeld	  door	  hetzelfde	  voltallige	  
protest	  comité	  

Vastgestelde	  feiten	  
1. Protest	  22	  –	  het	  verzoek	  om	  heropening	  van	  het	  verhoor	  –	  is	  	  op	  donderdag	  15	  aug.	  12.00	  

uur	  ingediend	  
2. Het	  protest	  stond	  om	  15.00	  uur	  gepland	  voor	  behandeling,	  maar	  is	  feitelijk	  rond	  17.00	  uur	  

behandeld.	  
3. De	  Harmonie	  heeft	  een	  nieuwe	  getuige,	  dhr.	  Pietersma,	  die	  het	  voorval	  heeft	  gezien	  
4. De	  getuige	  was	  op	  donderdag	  15	  augustus	  in	  de	  middag,	  na	  de	  wedstrijd	  beschikbaar.	  

	  
Conclusies	  

• De	  Harmonie	  heeft	  voldoende	  mogelijkheden	  gehad	  om	  het	  protest	  voor	  te	  bereiden	  en	  
getuigen	  te	  zoeken.	  Het	  in	  tweede	  instantie	  opvoeren	  van	  een	  getuige	  is	  dan	  niet	  meer	  
relevant.	  

• De	  getuige	  was	  op	  donderdagmiddag	  15	  aug.	  normaal	  beschikbaar	  
• Er	  zijn	  dus	  geen	  nieuwe	  feiten	  opgevoerd,	  vereist	  in	  regel	  66	  RvW.	  

Regels	  
66	  RvW	  

Beslissing	  	  
Verzoek	  tot	  heropening	  is	  afgewezen	  

Panel	  
Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Vrijdag	  16	  aug.	  2019,	  15:20	  uur.	  

	  


