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Betreft: voorlopige voorziening en beroepschrift

Geachte [naam appellant], 

Op 29 maart 2009 hebt u een beroepschrift ingediend onder gelijktijdig verzoek een voorlopige 
voorziening te treffen, overeenkomstig artikel 24 van het Reglement van Orde van het College 
van Beroep voor de Examens. Uw verzoek tot een voorlopige voorziening houdt verband met de 
noodzaak u voor 15 april 2009 aan te melden voor de masteropleiding Bestuurskunde 
(afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement) aan de Universiteit Utrecht. U wenst voor 
genoemde datum aan alle verplichtingen van de bacheloropleiding te hebben voldaan.
Uit de gegevens van de Universiteit Utrecht blijkt dat weliswaar aanmelding noodzakelijk is voor 
15 april van dit jaar, maar controle of u uw bacheloropleiding hebt afgerond, vindt pas later dit 
jaar plaats. Er is dan ook geen dringende reden aanwezig een voorlopige voorziening toe te 
kennen. Ik wijs uw verzoek daarom af.

Inmiddels hebt u op 14 april 2009 laten weten dat u uw beroepschrift intrekt. Ik beschouw 
hiermee de zaak als afgehandeld en sluit uw dossier.

Een afschrift van dit schrijven wordt aan de Examencommissie Bewegingswetenschappen 
gezonden.

Hoogachtend, 

Was getekend,

prof. dr. L.H. van den Heuvel
voorzitter College van Beroep voor de Examens
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