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Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te De Woude, gericht 
tegen het besluit van de toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerster, 
om appellante niet toe te laten tot de masteropleiding Fiscaal recht. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 4 september 2015 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster 
gedateerd op 29 juli 2015. Het beroepschrift is tijdig ontvangen. Aan de overige voorwaarden is 
eveneens voldaan. Het beroep is derhalve ontvankelijk. 
Op 17 september 2015 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven 
procedure vereist dat verweerster in overleg met appellant nagaat of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Verweerster heeft appellante hiertoe tijdig uitgenodigd. Een minnelijke schikking is 
echter niet tot stand gekomen. 
Verweerster heeft op 6 november 2015 een verweerschrift ingediend. Het beroep is behandeld ter 
zitting van het College op 1 december 2015. 
Appellante is niet verschenen, als gevolg van ziekte. Zij heeft verzocht de zitting doorgang te laten 
vinden. Verweerster werd vertegenwoordigd door dr. A.R. Neerhof, voorzitter van de 
Toelatingscommissie Rechtsgeleerdheid.  
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Appellante heeft de bacheloropleiding Notarieel recht behaald en wil in februari 2016 beginnen met 
de masteropleiding Fiscaal recht, naast de masteropleiding Notarieel recht. Verweerster heeft 
appellante echter laten weten dat zij niet voldoet aan de toelatingseisen. Appellante zal eerst het vak 
Bedrijfseconomie I met succes dienen af te ronden. De mogelijkheid daartoe wordt appellante half 
augustus geboden. Zij is dan echter nog met vakantie en legt daarom het tentamen niet af. Appellante 
is bovendien van mening dat zij al voldoet aan de toelatingseis. 
Appellante is de bacheloropleiding Notarieel recht begonnen na afronding van de HBO-opleiding 
Management, economie en recht. Op grond van deze opleiding heeft zij bij aanvang van de opleiding 
Notarieel recht vrijstelling gekregen voor het vak Bedrijfseconomie I. Appellante wijst er ten 
overvloede op dat zij het vak Bedrijfseconomie II al wel gehaald heeft. De basis voor dit vak is gelegd 
in het vak Bedrijfseconomie I. 
 
Verweerster bevestigt dat appellante bij aanvang van haar bacheloropleiding Notarieel recht is 
vrijgesteld van het tentamen Bedrijfseconomie I (6 EC) op grond van haar HBO-kennis op dit terrein. 
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt echter de eis dat studenten die de masteropleiding 
Fiscaal recht willen volgen, in de bacheloropleiding op universitair niveau 9 EC aan Bedrijfseconomie 
hebben gevolgd en behaald. 3 van de 9 EC heeft appellante behaald door het met succes afleggen 



van het tentamen Bedrijfseconomie II. Het tentamen Bedrijfseconomie I moet appellante nog afleggen 
om aan te tonen dat zij dit vak op academisch niveau beheerst en niet alleen op HBO-niveau. Dit 
vereiste is ook als toelatingsvoorwaarde in de Onderwijs- en examenregeling voor de opleiding 
Fiscaal recht aan de VU opgenomen. Verweerster acht zich niet bevoegd af te wijken van de 
toelatingseisen die zijn neergelegd in de OER. 
Verweerster erkent overigens dat de termijn tussen toezending van het besluit dat appellante het 
tentamen Bedrijfseconomie I moet afleggen, en de datum waarop dat zou kunnen gebeuren, erg kort 
was. Verweerster wijst er vervolgens op dat appellante het regulier onderwijs in dit vak nog kan 
volgen in het eerste semester van het studiejaar 2015-2016. Het tentamen vindt op 16 december 
2015 plaats. 
 
III. Overwegingen van het College 
De toelatingseisen voor de opleiding Fiscaal Recht zijn neergelegd in artikel 3.1 (Toelatingseisen) van 
de OER van 2015-2016 (deel B) en luiden als volgt: 

Toelaatbaar tot de masteropleiding [Fiscaal Recht] is degene die aantoonbaar beschikt over 
voldoende elementaire kennis van het belastingrecht op basisniveau (een inleidend vak 
belastingrecht en/of relevante werkervaring) en een afgeronde bacheloropleiding: 
…. 
c. Notarieel recht en de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde minimale  
studielast heeft behaald: 
- (Bedrijfs) Economie (9 ec) 

 … 
Het College van Beroep is van oordeel dat wanneer een student vrijstelling krijgt van een 
programmaonderdeel van een wetenschappelijke opleiding, de examencommissie van deze opleiding 
verklaart dat de betrokkene het betreffende studieonderdeel op voldoende niveau heeft gevolgd en 
daarmee de studiepunten heeft behaald die voor de afronding van de opleiding vereist zijn, ongeacht 
in welke andere opleiding dit is gebeurd. In dat licht sluit het College zich aan bij het standpunt van 
appellante dat zij door afronding van de bacheloropleiding Notarieel recht, waarvoor als één van de 
exameneisen geldt dat 9 ec Bedrijfseconomie is behaald, voldoet aan de toelatingseisen zoals 
geformuleerd in het OER van de Master Fiscaal Recht. 
 
IV. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Het College draagt 
verweerster op opnieuw een beslissing te nemen op het verzoek van appellant om haar in februari 
2016 toe te laten tot de masteropleiding Fiscaal recht, en wel binnen twee weken na het 
bekendmaken van deze uitspraak met inachtneming van de overwegingen van het College van 
Beroep. 
 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 14 december 2015, door mr. dr. A.J.G.M. van Montfort, voorzitter,  
prof. dr. L.H. Hoek, dr. J.R. Hulst, prof. dr. ir. G. van der Laan, de heer M. ter Velde, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 

 
w.g.          w.g. 

 
mr. dr. A.J.G.M. van Montfort,      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,-.  


