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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 
Uitspraak doende op het beroep van de [appellant], woonachtig te Polen, gericht tegen het besluit van 
de Dean van het Amsterdam University College (AUC), verweerder, om appellant op te dragen zijn 
inschrijving aan het AUC te beëindigen. 
 
I. Geschil 
Voor zover van belang wordt hier als ingelast beschouwd hetgeen onder ‘Loop van het geding’, 
‘Feiten en geschil’ en ‘standpunt van partijen’ is vermeld in de uitspraak van de Voorzitter naar 
aanleiding van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gedateerd 8 oktober 2012 
(uitspraak 2012/32/445). 
 
Appellant is niet verschenen, maar werd vertegenwoordigd door [medestudent]. Verweerder werd 
vertegenwoordigd door [onderwijsdirecteur], [lid examencommissie] en [senior tutor]. Partijen hebben 
hun standpunten mondeling toegelicht. 
 
II. Overwegingen van het College 
De bestreden beslissing valt niet onder de limitatieve opsomming van beslissingen waarover het 
College van Beroep voor de examens heeft te oordelen, neergelegd in art. 7.61 WHW. Zelfs de aard 
van de beslissing is onvoldoende duidelijk geworden. Materieel echter wordt appellant de toegang tot 
het onderwijs aan het AUC geweigerd. Het besluit van verweerder kan dan ook worden opgevat als 
beëindiging van de inschrijving van appellant door de Colleges van Bestuur van VU en UvA. 
Studenten van het AUC zijn immers bij zowel de VU als bij de UvA ingeschreven.  
Omdat de VU voor AUC-studenten zorg draagt voor de rechtsbescherming, wordt de klacht van 
appellant doorgestuurd naar het College van Bestuur van de VU. De beslissing die het College van 
Bestuur van de VU ten aanzien van de inschrijving van appellant zal nemen, geldt tevens voor de 
inschrijving van appellant aan de UvA. 
 
III. Uitspraak 
Het College verklaart zich niet bevoegd tot het doen van een uitspraak. Het beroepschrift wordt als 
bezwaarschrift doorgestuurd naar het College van Bestuur van de VU.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 11 oktober 2012 door prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, voorzitter, 
prof. dr. A.P. Hollander, prof. dr. ir. G. van der Laan, mw. drs. T. Mekking, mw. F. Peels, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 
 
w.g.        w.g. 
 
prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens,    mr. drs. J.G. Bekker 
voorzitter       secretaris 
 
 
Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een 

http://www2.vu.nl/vipsearch/index.cfm?a=details&n=1


deugdelijke motivering, door betrokkene beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het 
Hoger Onderwijs, Postbus 636, 2501 CP Den Haag.  
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 42,-. 


