m

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

College van Beroep voor de Examens
Nr: AC 1602 17936
Het College van Beroep voor de Examens,
prof. mr. B.W.N. de Waard, voorzitter, dr. R. Wilders en H. Bahadurza da, leden
BESLISSING inzake het beroep van de heer
, hierna te noemen "appellant", ingesteld bij
schrijven van 21 februari 2016, door het College van Beroep voor de Examens ontvangen op 21
februari 2016, gericht tegen de beslissing van 3 december 2015, van de examencommissie van de
Faculteit der Economie en Bedrijfskunde.

I. Feiten
Bij besluit van 3 december 2015 is aan appellant bekendgemaakt dat zijn verzoek om naplaatsing voor
het vak Marketing is afgewezen.
Het beroepschrift, ontvangen op 21 februari 2016, is tegen dit besluit gericht. Het beroepschrift is
ontvangen buiten de beroepstermijn.
Bij brief van 26 februari 2016 is appellant in de gelegenheid gesteld om de reden van
termijnoverschrijding kenbaar te maken.
Op 29 februari 2016 beeft appellant deze reden kenbaar gemaakt.
Il. Motivering
Ap_pellant
Bij e-mailbericht van 29 februari 2016 voert appellant aan dat bij aanvankelijk dacht er met de
examencommis sie zelf uit te kunnen komen. Pas na een aantal weken bleek dit niet het geval.
Appellant stelt meerdere malen een aanvulling te hebben gedaan op zijn verzoekschrift, maar er werd
door de examencommissie steeds niet op hem gereageerd. Voorts voert appellant aan dat bij initieel
nadat hij een bijna beledigende reactie van de examencommissie ontving, is gaan kijken naar andere
oplossingen. Omdat hij niet goed op de hoogte was van de rechtsmiddelen die studenten kunnen
aanwenden, en hij steeds heeft afgewacht of de examencommissie nu wel zou reageren, beeft bij niet
binnen de termijn van zes weken kunnen reageren.
Het College overweegt als volgt
1.

Op grond van artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bedraagt de termijn voor bet
indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken.

2.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is een voorschrift van openbare orde. Het
College van Beroep voor de Examens (hierna: College) kan in beginsel niet van die termijn
afwijken.

3. Het besluit is op 3 december 2015 aan appellant bekendgemaakt. Dat betekent dat de
beroep stermijn op 14 januari 2016 eindigde. Het beroepschrift van appellant, gedateerd op 21
februari 2016 is echter eerst op die datum door het College ontvangen.
4.

Artikel 6: 11 Awb bepaalt dat ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaarof beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarv an achterwege blijft indien
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

5.

Bij schrijven van 26 februari 2016 is appellant door het College in de gelegenheid gesteld de
reden voor de termijnoverschrijding kenbaar te maken. In zijn e-mailbericht van 29 februari
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examencommissie en hij niet bekend was met de rechtsmiddelen die openstaan voor
studenten.
6. Het College is van oordeel dat de door appellant aangevoerde reden van termijnoverschrijding
niet kan worden aangemerkt als een omstandigheid op grond waarvan redelijkerwijs
geoordeeld moet worden dat hij niet in verzuim is geweest. Appellant had, indien hij nog in
afwachting was van een reactie van de examencommissie, een pro form.a beroep kunnen
indienen. Gelet op de rechtsmiddelenverwijzing onder het besluit, ziet het College niet in hoe
appellant onbekend kan zijn geweest met de mogelijkheid tot het instellen van beroep.
7. Het College is dan ook van oordeel dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is.

m. Beslissing
Het College van Beroep voor de Examens
1. verklaart het beroep niet-ontvankelijk.
2. bepaalt dat afschrift van deze beslissing gezonden wordt aan:
• appellant;
• de examencommissie van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde;
• de decaan van de Faculteit der Economie en Bedrijfskunde;
• het College van Bestuur en
zonder vermelding van de namen van betrokkenen ter beschikking wordt gesteld aan
belangstellenden.
Amsterdam, 12 april 2016

mr. N. van oen .oruuc
secretaris

prof. mr. B.W.N. de Waard
voorzitter

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor het
hoger onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC te Den Haag.

