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PROCES-VERBAAL 18-224  
 
 
 
Proces-verbaal van de hoorzitting van 31 oktober 2018 van het College van 
beroep voor de examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
[naam], appellante 
 
en 
 
het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder 
 
 
Aanwezig: 
mr.drs. H.M. Braam (voorzitter) 
dr. A.M. Rademaker 
drs. J.J. Hylkema  
L.N. Kluinhaar LLB 
M.C. Klink (leden) 
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo (secretaris) 
 
[namen], respectievelijk plaatsvervangend voorzitter en ambtelijk secretaris van 
de facultaire examencommissie Rechtsgeleerdheid 
 
Appellante 
 
 
Procesverloop: 
Bij besluit van 13 augustus 2018 heeft de examencommissie Rechtsgeleerdheid 
namens verweerder aan appellante een negatief advies gegeven met betrekking tot 
de voortzetting van de bacheloropleiding Notarieel Recht, waaraan krachtens 
artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek een afwijzing is verbonden. 
 
Bij brief van 29 augustus 2018, ontvangen op 3 september 2018, heeft appellante 
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld. Appellante stelt 
zich op het standpunt dat zij door persoonlijke omstandigheden is gehinderd bij 
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het verrichten van studieprestaties. Zij beschikt over een hinderverklaring. Zij is 
zeer gemotiveerd voor de opleiding en wil deze zeer graag voortzetten. 
 
Verweerder heeft op 13 september 2018 met appellante gesproken om te 
onderzoeken of een minnelijke schikking getroffen kon worden. Er is geen 
minnelijke schikking bereikt. 
 
Op 24 september 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. 
 
 
Overwegingen: 
Appellante heeft in het studiejaar 2017-2018 15 ECTS binnen de 
bacheloropleiding Notarieel Recht behaald. Appellante heeft 5 ECTS behaald in 
het eerste semester en 10 ECTS in het tweede semester. Uit de door SOZ in eerste 
instantie afgegeven hinderverklaring van 2 augustus 2018 blijkt dat zij door 
persoonlijke omstandigheden van 26 december 2018 tot 1 april 2018 ernstig 
gehinderd was bij het verrichten van studieprestaties. Op 10 september 2018 is 
een herziene hinderverklaring afgegeven, waarin is verklaard dat appellante in de 
periode van 26 december 2018 tot 1 juni 2018 ernstig gehinderd was en van 
1 juni 2018 tot 1 september 2018 gehinderd was bij het verrichten van 
studieprestaties. Deze herziene hinderverklaring heeft voor verweerder niet tot 
een ander oordeel geleid. 
 
Het College overweegt dat de procedure correct is verlopen. Het feit dat 
appellante persoonlijke omstandigheden heeft ondervonden die haar hebben 
gehinderd in haar studieprestaties, is meegenomen in het bestreden besluit.  
 
Nu de studieresultaten van appellante niet voldoen aan de vereisten die de 
Universiteit Leiden stelt en de door appellante aangevoerde omstandigheden het 
gebrek aan behaalde studiepunten niet dekt, heeft verweerder zich terecht op het 
standpunt gesteld dat onvoldoende vertrouwen bestaat dat zij de opleiding 
Notarieel Recht binnen redelijke termijn zal kunnen afronden. 
 
Ter zitting heeft verweerder overigens aangegeven dat appellante de mogelijkheid 
heeft om een verzoek op grond van artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW in te 
dienen. Op grond hiervan kan verweerder de termijn van vier jaar uitsluiting van 
de opleiding heroverwegen. Appellante dient dan ten genoegen van verweerder 
aannemelijk te maken dat zij de opleiding Notarieel Recht met vrucht zal kunnen 
volgen. 
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Beslissing: 

Het College verklaart het beroep van appellante ongegrond. 
 

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is 
ondertekend. 

 
 
 
mr.drs. H.M. Braam,                                               mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo, 
voorzitter                                                              secretaris 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
Verzonden op: 


