
   
 

Reglement Stichting Lezen voor de behandeling van een verzoek tot heroverweging van een 

aanvraag gedaan in het kader van de Stimuleringsbijdragen Leesbevorderingsprogramma’s.  

 

Artikel 1 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

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

gemachtigde; 

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

van een door Stichting Lezen genomen beslissing over een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage en 

over de totstandkoming van die beslissing. 

 

Artikel 2 

Dit Reglement kent de volgende doelstelling: 

a. het recht doen aan de individuele aanvrager; 

 

Artikel 3  

Iedere organisatie, die een negatieve beslissing heeft ontvangen over een 

stimuleringsaanvraag, kan een verzoek tot heroverweging indienen bij Stichting Lezen. 

 

Artikel 4 

Stichting Lezen draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van een verzoek tot 

heroverwegingen. 

 

Artikel 5 

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. een vermelding van de bestreden beslissing. 

 

Artikel 6 

Stichting Lezen bevestigt de ontvangst van het verzoek tot heroverweging schriftelijk en 

verstrekt bij deze ontvangstbevestiging tevens informatie over de verdere procedure.  

 

Artikel 7 

Stichting Lezen is niet verplicht een verzoek tot heroverweging in behandeling te nemen 

indien dit betrekking heeft op een besluitbeslissing 

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 8 

De manager programma’s leesbevordering is verantwoordelijk voor ordentelijke behandeling van het 

verzoek tot heroverweging. De manager leesbevorderingsprogramma’s stemt een verzoek tot 

heroverweging altijd af met de directie van Stichting Lezen en een lid van de Raad van Toezicht van 

Stichting Lezen.   

 

Artikel 9 

1. Stichting Lezen handelt het verzoek tot heroverweging af binnen zes weken na ontvangst. 

2. Stichting Lezen kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de 

verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. 

 

Artikel 10 

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-bestuurder ondertekend. 

 

Artikel 11 

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

 

Artikel 12 

Dit reglement wordt iedere vier jaar door Stichting Lezen geëvalueerd, zonodig aangepast en 

opnieuw vastgesteld.  

 

Aldus vastgesteld door Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder Stichting Lezen op  26 oktober 2020 

 


