
Tegen een beslissing van de examencommissie kan binnen zes weken na de dag waarop de beslissing bekend is 
gemaakt, beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. Meer informatie hierover kunt u 
vinden op www.vu.nl/nl/studenten/geschillenloket/index.asp. Gedurende de periode dat de sanctie van kracht is mag 
wel deelgenomen worden aan tentamengelegenheden, echter het resultaat hiervan wordt niet geregistreerd tenzij 
beroep is ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens en dit beroep gegrond is verklaard.  
 

Beslissing van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Vrije Universiteit 
 
 
Gang van zaken 
Bij de Examencommissie is op [datum] per e-mail een melding binnengekomen van [examinator] (hierna: 
melder), docent van het vak [vak]. Daarin wordt gesteld dat [student] (hierna: student) zich mogelijk schuldig 
heeft gemaakt aan plagiaat in zijn paper geschreven voor het vak [vak].   
  
De melding is door de Examencommissie voor commentaar voorgelegd aan student. Tevens is hij uitgenodigd 
voor een hoorzitting van de Examencommissie op [datum]. Melder en student zijn op de hoorzitting 
verschenen. 
 
Standpunten 
Het standpunt van melder blijkt uit de melding. In het gesprek licht student toe dat hij vorig jaar slecht 
gescoord heeft met een ander onderzoeksthema en de naar aanleiding daarvan geschreven paper voor het vak. 
Mede gelet daarop heeft hij dit jaar de paper ingezien van een andere student [student] en die gebruikt bij het 
schrijven van zijn eigen paper. Student geeft aan nagelaten te hebben een bronvermelding op te nemen naar 
de bedoelde paper van medestudent. Student geeft aan te begrijpen dat dit niet de juiste gang van zaken is en 
biedt zijn excuses aan.  
 
Overwegingen van de Examencommissie 
De Examencommissie stelt vast dat delen van de paper van student op het punt van de opbouw op zowel het 
niveau van de paragrafen als ook op alinea- en zinsniveau overeenkomen met een eerder ingeleverde paper 
van een medestudent. Student heeft in het gesprek ook toegegeven dat gebruik is gemaakt van de bedoelde 
paper van medestudent. Hiermee staat vast dat student heeft geplagieerd in de zin van art. 21 lid 3 onder a en 
b van de Regels en Richtlijnen.  
 
Ten aanzien van de vaststelling van de sanctie neemt de Examencommissie in haar overwegingen mee dat de 
overtreding afkeurenswaardig is, maar ook dat de student inzicht en berouw betoont ten aanzien van het 
vergrijp en de student tot nu toe geen handelingen heeft verricht die hebben geleid tot het opleggen van een 
sanctie.  

 
Sanctie 
De commissie kent aan de paper [vak] onvoorwaardelijk het cijfer 0 (nul) toe.  
 
Aldus besloten op [datum]. 
 
Namens de Examencommissie, 
 
mr. dr. D.M.A. Bij de Vaate 
Secretaris Examencommissie 
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