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1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 19 juni 2015 ingekomen brief van 18 juni 2015 tekent appellant beroep 

aan tegen het besluit van verweerder van 20 maart 2015, waarbij de beoordeling 

van het hertentamen forensische accountancy in Usis kenbaar is gemaakt. 

 

Op grond van artikel 7:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan in 

administratief beroep worden afgezien van het horen van belanghebbenden, 

indien het beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. 

 

 

2. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

In artikel 6:7 van de Awb is bepaald dat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift zes weken bedraagt. 

 

Tegen het besluit kon tot en met 2 mei 2015 beroep worden aangetekend. Het 

beroepschrift is gedateerd 18 juni 2015 en door het College ontvangen op  

19 juni 2015 (datum poststempel 18 juni 2015). Deze datum ligt buiten de termijn 

waarbinnen beroep kon worden aangetekend. In het beroepschrift geeft appellant 

aan waarom zij beroep aantekent buiten de in de wet gestelde termijn.  

 

Appellant stelt dat het haar niet duidelijk is of een beroep dient te worden 

aangetekend binnen zes weken na bekendmaking van de beoordeling of binnen 

zes weken nadat de docent een beslissing heeft genomen ten aanzien van het 

verzoek tot herziening van de beoordeling. Appellant stelt dat de termijn om 

beroep aan te tekenen binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken na het 

kenbaar maken van de beoordeling voor haar niet haalbaar was omdat de inzage 

pas plaatsvond na deze 6 weken termijn. Appellant geeft aan dat zij eerst zekerheid 
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wilde verkrijgen of er geen fout in de telling van de punten of de invoer in Usis 

was gemaakt. Appellant geeft aan vorenstaande eerst naar inzage te hebben 

kunnen vaststellen. Appellant constateerde bij inzage van het tentamen dat zij 

volgens haar te streng is beoordeeld en te weinig punten heeft gekregen. Appellant 

geeft aan een verzoek tot herziening van de beoordeling te hebben gedaan welk 

verzoek is afgewezen op 8 mei 2015.  

 

Appellant geeft in haar beroepschrift aan niet zeker te zijn of de termijn voor het 

instellen van beroep aanvangt bij het kenbaar maken van de beoordeling of naar 

aanleiding van het verzoek tot herziening van het cijfer. Reeds haar eigen 

constatering zou haar moeten hebben besluiten informatie in te winnen het 

secretariaat van het College van beroep voor de examens. Met het secretariaat van 

het College is echter geen contact geweest. Overigens had appellant deze 

informatie ook op de website van het CBE kunnen vinden 

http://reglementen.leidenuniv.nl/rechtsbescherming/cbe.html waarop tevens een 

link is opgenomen naar de brochure van het CBE 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/brochure-cbe-2013-080713.pdf. In deze 

brochure is uitvoerig beschreven wat te doen bij het instellen van beroep bij het 

CBE. Appellante had derhalve kunnen weten dat het instellen van een beroep 

tegen een beoordeling binnen zes weken dient te gebeuren nadat deze beoordeling 

haar kenbaar is gemaakt te weten 20 maart 2015. Dit had ook een pro forma 

beroep kunnen zijn zoals beschreven in de eerder genoemde brochure. Dat 

appellant na laat informatie in te winnen komt volledig voor rekening van 

haarzelf. De door appellant beschreven omstandigheden geven dan ook geen 

reden voor de termijnoverschrijding.  

 

Nu het College verder niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden die 

tot een andersluidend oordeel zouden moeten leiden, dient het beroep kennelijk 

niet-ontvankelijk te worden verklaard. 
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3. De beslissing 
 
Het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden,gezien 
artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, in verbinding met de artikelen 6:5 en 6:6 van de Awb, 
 
 
verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
 
 
Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van Beroep voor de examens, 

bestaande uit mr. H.J.G. Bruens (voorzitter), prof.dr. E. Noordijk, 

dr. J.J.G.B. de Frankrijker, dr. H.W. Sneller en H.J.J. Bisscheroux (leden), in 

tegenwoordigheid van de secretaris van het College in tegenwoordigheid van de 

secretaris van het College, J.J. Boon. 
 
 

 

 
 
 
 
 
mr. H.J.G. Bruens,  J.J. Boon, 
voorzitter    secretaris 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift: 
 
 
 
Verzonden op: 
 


