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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 
Uitspraak doende op het beroep van de heer [naam], appellant, woonachtig te Willemstad, Curaçao, 
gericht tegen het besluit van de Examencommissie van de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde, verweerster, om de geldigheidsduur van de studieresultaten niet te 
verlengen. 
 
I. Ontvankelijkheid 
Appellant heeft op 25 maart 2015 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd op  
29 september 2014. Op 13 april 2015 is appellant door het College verzocht uiterlijk 1 mei 2015 aan te 
tonen dat hij niet tijdig het beroepschrift kon indienen. Op 29 april 2015 antwoordt appellant dat hij in 
de periode dat verweerster het bestreden besluit had genomen tot kort voor de datum waarop hij het 
beroepschrift indiende, te kampen had met ernstige depressieve klachten als gevolg van een 
scheiding. De klachten hebben ertoe geleid dat appellant geen werkzaamheden meer kon verrichten 
en dat hij niet de energie had om verder te studeren. Ter onderbouwing overlegt appellant 
verklaringen van een arts.  
De ontvankelijkheid van het beroep is behandeld ter zitting van het College op 7 juli 2015. 
Appellant is in persoon verschenen en heeft zijn standpunten mondeling toegelicht. 
 
II. Overwegingen van het College 
Het College van Beroep heeft appellant verzocht aan te tonen dat hij door omstandigheden niet in 
staat is geweest het beroepschrift binnen de beroepstermijn in te dienen. Het College is van oordeel 
dat appellant in onvoldoende mate heeft aangetoond dat hij tijdens de beroepstermijn in het geheel 
niet in staat is geweest beroep aan te tekenen of daarvoor uitstel te vragen. De verklaringen van de 
arts die appellant heeft overgelegd zijn daarvoor onvoldoende overtuigend. Het College ziet dan ook 
geen reden tot verschoning.  

 
Aan de inhoudelijke behandeling van het beroepschrift komt het College niet toe. 
 
III. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.  
 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 28 juli 2015 door mr. dr. N. Rozemond, voorzitter,  
mevrouw mr. dr. B. Frederiks, prof. dr. L.H. Hoek, dr. J.R. Hulst, mevrouw drs. T. Mekking, leden,  
in aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 

 
w.g.          w.g. 
 
mr. dr. N. Rozemond,       mr. drs. J.G. Bekker 
voorzitter        secretaris 

 
 

Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een 

deugdelijke motivering, door betrokkene beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het 

Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag. De termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 45,-. 


