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Uitspraak doende op het beroep van de heer [naam], appellant, woonachtig te Utrecht, gericht tegen het 
besluit van de BSA-commissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerster, om appellant een 
negatief studieadvies toe te kennen. 
 
I. Loop van het geding 
Appellant heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd op 19 augustus  
2015. Het beroepschrift is gedateerd op 28 september 2015, maar is pas op 7 oktober 2015 ontvangen. 
Het poststempel op het beroepschrift geeft de datum 6 oktober 2015 aan.  
Appellant is op 19 oktober 2015 door het College in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat hij niet 
eerder in de gelegenheid was het beroepschrift in te dienen. Op 23 oktober 2015 antwoordt appellant 
dat hij het beroepschrift op 28 september 2015 heeft gepost. Een nadere verklaring, voorzien van 
bewijsstukken, ontbreekt. 
Het College heeft ter zitting van 14 december 2015 geoordeeld over de ontvankelijkheid van het 
beroepschrift. 
 
II. Overwegingen van het College 
In artikel 7.59a vierde lid WHW is bepaald dat een beroepschrift binnen zes weken na de dag van 
toezending van het besluit, moet zijn ingediend. Het besluit van 19 augustus 2015, waartegen het 
beroepschrift van appellant zich richt, bevat de voorgeschreven beroepsclausule, waarin de 
beroepstermijn aan de ontvanger bekend wordt gemaakt.  
De termijn van zes weken vangt aan op 20 augustus 2015 en eindigt op donderdag 1 oktober 2015. De 
beroepstermijn eindigt niet op een zaterdag, zondag of feestdag, zodat verlenging van de termijn 
achterwege blijft. 
Op grond van het poststempel stelt het College van Beroep vast dat het beroepschrift niet eerder dan op 
6 oktober 2015 is gepost. Het College stelt voorts vast dat appellant het beroepschrift buiten de 
wettelijke termijn heeft ingediend. Voor de termijnoverschrijding draagt appellant geen grond voor 
verschoning aan. Het beroepschrift kan derhalve niet in behandeling genomen worden. 
 
III. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 11 januari 2016 door mr. dr. N. Rozemond, voorzitter,  
prof. dr. A.P. Hollander, prof. dr. ir. G. van der Laan, mw. drs. T. Mekking, prof. dr. H.A. Verhoef, 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 de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een 
deugdelijke motivering, door betrokkene verzet worden ingesteld bij het College van Beroep voor de 
Examens, BBZ, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De termijn voor het indienen van een 
verzetschrift is twee weken. 


