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ARTIKEL 1  DEFINITIES  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
het college:  het College van Beroep voor de Examens als bedoeld in artikel 411 van het 

Bestuursreglement VU dan wel de behandelend kamer van het college, 
wanneer het de behandeling van een beroep betreft. 

  
ARTIKEL 2 t/m 7 SAMENSTELLING COLLEGE  
  
ARTIKEL 2  DE LEDEN 
1. Het college bestaat uit ten minste zes en ten hoogste vijftien leden, onder wie begrepen de voorzitter 

en de plaatsvervangende voorzitters, de plaatsvervangende leden niet meegerekend. 
2. Het aantal plaatsvervangende leden is niet groter dan het aantal leden. 
3. De leden worden op voordracht van het college benoemd door het College van Bestuur. 
4. De leden worden benoemd uit de wetenschappelijke staf en de studenten. Buiten de voorzitter 

bestaat het college voor ten minste de helft uit leden van de wetenschappelijke staf. 
5. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter of voorzitters voldoen aan de vereisten voor 

benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren. 

6. De benoeming van de leden geschiedt voor een termijn van vijf jaren of, voor zover het studenten 
betreft, voor een termijn van twee jaren. Zij kunnen worden herbenoemd. 

7. Aan de leden wordt ontslag verleend als zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. 
 
ARTIKEL 3  DE VOORZITTER 
De voorzitter van het college wordt als zodanig bij zijn afwezigheid of ontstentenis vervangen door een 
van de plaatsvervangende voorzitters. 
 
ARTIKEL 4  DE KAMERS 
1. Het college is in kamers verdeeld. Elke kamer heeft drie of vijf leden.  
2. De kamer houdt voltallig zitting. 
  
ARTIKEL 5 
1. De voorzitter van het college bepaalt na overleg met de leden welke leden deel uitmaken van een 

kamer, met dien verstande dat:  

 
1 Het artikelnummer wordt gewijzigd zodra het Bestuursreglement is vastgesteld. 



a. elke kamer wordt voorgezeten door de voorzitter van het college of een door de voorzitter 
aangewezen plaatsvervangend voorzitter; 

b. de meerderheid van de in een kamer zitting hebbende leden wordt gevormd door de leden van de 
wetenschappelijke staf, waarbij de externe voorzitter wordt geacht deel uit te maken van de 
wetenschappelijke staf; 

c. bij voorkeur een studentlid van het college in de kamer zitting heeft;  
d. uit de leden van het college voor elke kamer een of meer plaatsvervangende leden kunnen worden 

aangewezen. 
2. In een kamer nemen geen leden zitting die op enigerlei wijze bij het geschil zijn betrokken. 
 
ARTIKEL 6  
De verdeling van de werkzaamheden over de kamers geschiedt door of namens de voorzitter. 
  
ARTIKEL 7  
1. Het college wordt bijgestaan door een secretaris, die door het College van Bestuur wordt aangewezen. 

Aan de secretaris kan het College van Bestuur een of meer medewerkers toevoegen, al dan niet als 
plaatsvervangend secretaris. De aanwijzing van de secretaris en de plaatsvervangend secretaris 
geschieden na overleg met de voorzitter van het college.  

2. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris van het college nemen bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter van het college in acht. 

  
ARTIKEL 8 t/m 9 AAN HET BEROEPSCHRIFT TE STELLEN EISEN 
  
ARTIKEL 8  
1.  Het beroepschrift van appellant wordt gericht aan de voorzitter van het college. Het wordt ingediend 

binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Een beroep is ook mogelijk tegen 
de schriftelijke weigering een besluit te nemen dan wel tegen de fictieve weigering een besluit te 
nemen. 

2. Indien het beroepschrift, anders dan in de eerste volzin van het eerste lid is bepaald, bij een 
examinator dan wel bij een universitair orgaan is ingediend en aan het college is doorgezonden, wordt 
de datum van indiening bij de examinator dan wel het desbetreffende universitaire orgaan 
aangemerkt als de datum waarop het beroepschrift bij de voorzitter van het college is ingediend.  

3. Wanneer het beroepschrift na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn is ingediend, blijft 
niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien de appellant aantoont dat het 
beroep is ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.  

  
ARTIKEL 9  
1. Het beroepschrift is ondertekend en houdt in:  

a. naam, adres en woonplaats van de appellant;  
b. de aanduiding van de desbetreffende examinator die, of het desbetreffende orgaan dat het 

bestreden besluit heeft genomen; 
c. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, met overlegging - 

indien mogelijk - van een afschrift daarvan; 
d. de gronden waarop het beroep rust.  

2.  De secretaris tekent op het beroep de datum van ontvangst aan en verstrekt een 
ontvangstbevestiging. De secretaris licht de voorzitter van het college na binnenkomst van het 
beroepschrift onverwijld in. 

3.  De voorzitter van het college stelt de appellant in kennis van eventuele verzuimen. Ingeval de 
appellant deze niet binnen de door de voorzitter bepaalde termijn heeft hersteld, kan het beroep niet-
ontvankelijk worden verklaard.  

  
 
 



 
ARTIKEL 10 t/m 11 MINNELIJKE SCHIKKING  
  
ARTIKEL 10  
1. De secretaris zendt onverwijld afschrift van het beroepschrift aan het orgaan dat het bestreden besluit 

heeft genomen, met de uitnodiging om in overleg met de betrokkene na te gaan of een minnelijke 
schikking van het geschil mogelijk is. Een afschrift van de uitnodiging zendt de secretaris aan de 
appellant.  

2. Indien het beroep is gericht tegen een besluit van een examinator, dan geschiedt de toezending van 
het beroepschrift aan de desbetreffende examencommissie met de uitnodiging om in overleg met 
betrokkene en de examinator na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is.  

3.  Het orgaan waartegen het beroep is gericht, roept de appellant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen een week na ontvangst van het beroepschrift en de uitnodiging bedoeld in het eerste of 
tweede lid, op om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk is.  

4. Het orgaan deelt binnen drie weken na de ontvangst van het beroepschrift en de uitnodiging aan het 
college mee tot welke uitkomst het overleg heeft geleid, onder overlegging van de daarop betrekking 
hebbende stukken. 

5. De secretaris informeert de voorzitter van het college zodra het bericht is ontvangen tot welke 
uitkomst het beraad heeft geleid. Indien een minnelijke schikking tot stand is gekomen, laat appellant 
het college weten dat het beroep is ingetrokken.  

 
ARTIKEL 11  
1. De secretaris van het college zendt onverwijld afschrift van het beroepschrift aan het orgaan 

waartegen het beroep is gericht, met het verzoek binnen de door de voorzitter bepaalde termijn het 
verweerschrift in te dienen met daarbij de voor het geding relevante stukken. Een afschrift van het 
verzoek zendt hij aan appellant.  

2. Indien het beroep is gericht tegen een besluit van een examinator geschiedt de in het eerste lid 
bedoelde toezending aan de desbetreffende examencommissie.  

  
ARTIKEL 12 t/m 14 VOORBEREIDING ZITTING  
  
ARTIKEL 12  
1. Ingeval een minnelijke schikking niet is bereikt legt het orgaan binnen de in artikel 10, vierde lid 

bepaalde termijn het verweerschrift en de op het geding betrekking hebbende stukken over. De 
voorzitter kan bepalen dat het verweerschrift later, binnen een door hem nader te bepalen termijn, 
kan worden ingediend.  

2. Van het verweerschrift en van de overige door het orgaan overgelegde stukken zendt de secretaris 
onverwijld afschrift aan appellant.  

3. Het college kan uit eigen beweging de door hem nodig geachte inlichtingen inwinnen en op het geding 
betrekking hebbende stukken opvragen.  

  
ARTIKEL 13  
1. De voorzitter van het college bepaalt de plaats en het tijdstip van de behandeling van het beroep ter 

zitting.  
2. De secretaris draagt zorg voor tijdige oproep van partijen. Indien het beroep is gericht tegen een 

besluit van een examinator, zendt de secretaris van de oproep aan de examinator een afschrift aan de 
voorzitter van de desbetreffende examencommissie.  

3. Een zitting vindt geen doorgang indien blijkt dat op het daarvoor vastgesteld tijdstip de opgeroepen 
leden of hun plaatsvervangers niet allen aanwezig zijn en niet alsnog kunnen verschijnen. De voorzitter 
bepaalt in dat geval de plaats en het tijdstip van de (uit te stellen) behandeling van het beroep ter 
zitting.  

  
  



ARTIKEL 14  INDIENEN STUKKEN 
Voor de behandeling ter zitting worden alle op het geding betrekking hebbende stukken gedurende ten 
minste drie dagen van te voren ter kennis van partijen gebracht.  
  
ARTIKEL 15 t/m 16 WRAKING  
  
ARTIKEL 15  WRAKING LID  
1. Voor de behandeling ter zitting kan elk der zittende leden door een of meer van de bij het beroep 

betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een 
onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook kan op grond van 
zodanige feiten of omstandigheden een lid zich verschonen.  

2. De andere zittende leden beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking wordt toegestaan.  
Bij staking der stemmen is het verzoek toegestaan.  

  
ARTIKEL 16  WRAKING KAMER 
1. Ingeval de kamer van het college die belast is met de behandeling van een zaak geheel gewraakt 

wordt, wordt het verzoek om wraking zo spoedig mogelijk behandeld door een wrakingskamer. Deze 
bestaat uit leden van het college die niet behoren tot de kamer waarvan om wraking is verzocht. 

2. De verzoeker en de leden wier wraking is verzocht, worden door de wrakingskamer in de gelegenheid 
gesteld te worden gehoord. De wrakingskamer kan ambtshalve of op verzoek van de verzoeker of de 
leden wier wraking is verzocht, bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord. 

3. De wrakingskamer beslist zo spoedig mogelijk. De beslissing is gemotiveerd en wordt onverwijld aan 
de verzoeker, de andere partijen en de leden wier wraking was verzocht medegedeeld. 

4. Tegen de beslissing van de wrakingskamer staat geen rechtsmiddel open. 
5. Een volgend verzoek om wraking van dezelfde kamer wordt niet in behandeling genomen, tenzij feiten 

of omstandigheden worden voorgedragen die pas na het eerdere verzoek aan de verzoeker bekend 
zijn geworden. 

 
ARTIKEL 17 T/M 18 ZITTING 
 
ARTIKEL 17  
1. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich door een raadsman 

doen bijstaan. Voorts kunnen zij getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen met dien verstande, 
dat zij de namen van die personen uiterlijk op de vierde werkdag vóór die der zitting schriftelijk 
opgeven aan het college en aan de tegenpartij.  

2. Het college kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen oproepen.  
  
ARTIKEL 18  
1. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het college. In bijzondere gevallen kan het 

college met redenen omkleed besluiten dat de behandeling van het beroep geheel of gedeeltelijk zal 
plaatshebben in een zitting met gesloten deuren.  

2. De voorzitter van het college heeft de leiding van de zitting. De voorzitter geeft elk der partijen de 
gelegenheid de eigen standpunten toe te lichten. Ter zitting dienen de aanwezigen zich te gedragen 
naar de aanwijzingen van de voorzitter. De voorzitter is bevoegd hen die dit niet doen, te doen 
vertrekken.  

3. De secretaris van het college woont de zitting bij en maakt aantekening van het verhandelde ter 
zitting.  

4. Partijen kunnen de inhoud van het beroep en van het verweer alsmede de gronden waarop het 
beroep rust, tot aan de sluiting der zitting wijzigen, tenzij het college van oordeel is, dat de tegenpartij 
door deze wijziging onredelijk wordt geschaad.  

5. Aan partijen kunnen door het college aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot het leveren 
van bewijs. 



6. Indien na de sluiting van de zitting blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de voorzitter 
van het college bepalen dat de behandeling op een door de voorzitter te bepalen wijze wordt 
heropend en voortgezet.  

7. Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter van het college mee wanneer 
uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan ten hoogste vier weken na de sluiting van 
de zitting; deze termijn kan door het college met ten hoogste twee weken worden verlengd. Aan 
partijen wordt daarvan tijdig kennis gegeven.  

  
ARTIKEL 19 t/m 23 UITSPRAAK  
  
ARTIKEL 19  
1. De kamer van het college beslist voltallig in raadkamer. Het grondt zijn uitspraak uitsluitend op de 

stukken die ter inzage zijn gelegd alsmede op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht of, zonder dat 
de tegenpartij hierdoor wordt benadeeld, op aanwijzing van de voorzitter is overgelegd.  

2. De secretaris van het college woont de beraadslaging in raadkamer bij. De secretaris heeft daarbij een 
raadgevende stem.  

3. Omtrent hetgeen in raadkamer wordt verhandeld zijn de deelnemers tot geheimhouding verplicht.  
  
ARTIKEL 20  
1. Het is de leden van het college verboden in te gaan op een verzoek van partijen, hun gemachtigden of 

hun raadslieden dan wel derden tot een persoonlijk onderhoud dan wel bijzondere stukken in 
ontvangst te nemen aangaande een beroep, dat aan hun oordeel onderworpen is, is geweest of zal 
worden.  

2. Onder bijzondere stukken als bedoeld in het vorige lid worden verstaan stukken die buiten de normale 
procedure worden ingediend.  

3. Indien een verzoek als bedoeld in het eerste lid is gedaan, stelt het betrokken lid de voorzitter hiervan 
in kennis.  

4. De voorgaande leden zijn ook van toepassing op de secretaris.  
  
ARTIKEL 21 
Aan het college geadresseerde bijzondere stukken als bedoeld in artikel 20, tweede lid, worden door de 
secretaris onverwijld aan de afzender teruggezonden. Op deze stukken wordt geen acht geslagen. Van 
deze stukken wordt geen afschrift bewaard. 
 
ARTIKEL 22 
1. De uitspraak strekt tot: 

a. onbevoegdverklaring van het college, 
b. niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, 
c. ongegrondverklaring van het beroep, of 
d. gegrondverklaring van het beroep. 

2. Indien zonder behandeling ter zitting uitspraak wordt gedaan, strekt de uitspraak tot: 
a. kennelijke onbevoegdverklaring van het college, 
b. kennelijke niet-ontvankelijkverklaring van het beroep 
c. kennelijke ongegrondverklaring van het beroep, of 
d. kennelijke gegrondverklaring van het beroep. 

 
ARTIKEL 23  
1. De uitspraak van het college geeft het meerderheidsstandpunt weer. In de uitspraak wordt geen blijk 

gegeven van de stemverhouding of van minderheidsopvattingen.  
2. De uitspraak van het college wordt van een datum voorzien en houdt in:  

a. de namen en woonplaatsen der partijen en gemachtigden;  
b. de gronden waarop de uitspraak rust;  
c. het oordeel;  
d. de namen van de leden van het college die de uitspraak hebben gewezen; 



e. binnen welke termijn en bij welke instantie welk rechtsmiddel kan worden aangewend.  
3. De uitspraak wordt door de voorzitter van het college alsmede door de secretaris ondertekend. 
4. De uitspraak wordt elektronisch toegezonden aan partijen alsmede aan het College van Bestuur en, 

indien het beroep een beslissing van de examinator betreft, aan de examencommissie. 
5. De uitspraak wordt elektronisch openbaar gemaakt en verkrijgbaar gesteld voor belangstellenden. Het 

college kan bepalen dat in de elektronische openbaarmaking en de afschriften voor belangstellenden, 
in welke vorm ook, de namen van partijen worden weggelaten. 

6.  Het origineel van de uitspraak wordt door het college gearchiveerd.  
  
ARTIKEL 24 t/m 26 BIJZONDERE PROCEDURES  
  
ARTIKEL 24 
1. Het college kan ambtshalve, of op verzoek van partijen, derden, wier belangen bij het geschil zijn 

betrokken, in het geding roepen. Elke derde wordt door oproeping partij in het geding.  
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan ieder wiens belangen bij het geschil rechtstreeks zijn 

betrokken, het college verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij partijen te mogen voegen. Indien 
het verzoek wordt toegestaan, wordt de verzoeker partij in het geding.  

3. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, beveelt het college de maatregelen die voor een 
goede procesgang nodig zijn.  

4. Het college is bevoegd samenhangende zaken te voegen en gevoegde zaken te splitsen.  
  
ARTIKEL 25  VERZET  
1. Het college kan in elke stand van het geding zonder behandeling ter zitting uitspraak doen, indien het 

van oordeel is dat het college kennelijk onbevoegd is dan wel dat het beroep kennelijk niet-
ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond is. 

2. Het college grondt zijn uitspraak uitsluitend op de stukken die op het geding betrekking hebben.  
3. Tegen een uitspraak bedoeld in het eerste lid, kan de appellant binnen twee weken na de dag waarop 

deze hem is toegezonden, verzet doen bij het college.  
4. Het verzet wordt gedaan bij met reden omkleed geschrift dat door de appellant is ondertekend.  
5. Ten gevolge van het verzet vervalt de uitspraak bedoeld in het eerste lid, tenzij het verzet door het 

college niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard. 
 
ARTIKEL 26  VOORLOPIGE VOORZIENING 
1. Indien beroep is ingesteld, kan de voorzitter van het college op verzoek van appellant een voorlopige 

voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
2.  Het bepaalde in de artikelen 9 eerste lid en derde lid, 11 eerste en tweede lid, 13 eerste en tweede lid, 

14, 17, 18 eerste, tweede en vijfde lid, 23 tweede tot en met zesde lid, 24 eerste en derde lid, is van 
overeenkomstige toepassing op het verzoek om een voorlopige voorziening.  

3.  De voorlopige voorziening kan worden getroffen, opgeheven of gewijzigd door de voorzitter van het 
college nadat de partijen zijn gehoord, althans behoorlijk opgeroepen. Het bepaalde in de artikelen 17, 
18 eerste, tweede en vijfde lid, en 23 tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing.  

4. De voorlopige voorziening vervalt zodra door het college in de hoofdzaak onherroepelijk is beslist, 
tenzij in de uitspraak van het college een ander tijdstip is aangegeven.  

  
 
ARTIKEL 27 SLOTBEPALING  
De voorzitter beslist over aangelegenheden waarin het reglement niet voorziet. De voorzitter doet zo 
nodig de leden van het college een voorstel tot wijziging of aanvulling van het reglement.  
 
 
 
vastgesteld door het College van Beroep voor de Examens op 1 januari 2022  
 
na instemming van het College van Bestuur op 18 januari 2022 


