College van beroep voor de examens

UITSPRAAK 14–055
van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden
inzake
het beroep van [naam], appellant
tegen
het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

1.

Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 26 februari 2014 heeft verweerder vastgesteld dat appellant niet
voldoet aan de eisen voor toelating tot de masteropleiding Fiscaal Recht en het
verzoek om met ingang van 1 februari 2014 te worden toegelaten tot die
masteropleiding afgewezen.
Op 20 maart 2014, ontvangen op 24 maart 2014, heeft appellant tegen dit besluit
administratief beroep ingesteld en tevens gevraagd om een voorlopige voorziening
te treffen.
Op 31 maart 2014 heeft de voorzitter van het College van beroep voor de examens
(hierna: het College) de gevraagde voorlopige voorziening getroffen.
Door appellant wordt - kort weergegeven - aangevoerd dat hij op 31 januari 2014
al voldeed aan de eisen die de Onderwijs- en ExamenRegeling Bachelor Fiscaal
Recht (hierna: de OER) stelt. Door administratieve problemen buiten zijn macht
is een tentamen voor de laatste onderwijseenheid uitgesteld van 30 januari 2014
naar 6 februari 2014. Dit ligt ruimschoots voor de peildatum (1 maart) waarop
door verweerder wordt vastgesteld of aan alle vereisten voor toelating wordt
voldaan. Als hij niet met ingang van 1 februari 2014 wordt toegelaten tot de
opleiding Fiscaal Recht zal hij een onredelijke vertraging van een heel semester
oplopen.
Het beroep is op 11 april 2014 tijdens een openbare zitting behandeld van een
kamer uit het College, die krachtens artikel 5 van het Reglement van orde is
ingesteld. Appellant is in persoon ter zitting verschenen, vergezeld van zijn
gemachtigde, [naam]. Namens verweerder zijn verschenen [namen].
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2.

De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid

Met de op 24 maart 2014 door het College ontvangen brief van 20 maart 2014
heeft appellant tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 26 februari 2014. Het
beroepschrift voldoet ook overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene wet
bestuursrecht (hierna: Awb) en de Wet op het hoger onderwijs (hierna: WHW)
gestelde eisen, zodat het administratief beroep ontvankelijk is.

3.

De overwegingen ten aanzien van het geschil

Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de WHW te
beoordelen of de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht.
Bij het in administratief beroep bestreden besluit is het verzoek van appellant om
met ingang van 1 februari 2014 te worden toegelaten tot de masteropleiding
Fiscaal Recht, afgewezen.
Tussen partijen is niet in geschil dat aan appellant op 1 februari 2014 nog geen
graad was verleend als bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid, van de WHW. Dit was
voor verweerder reden om appellant de toelating tot de opleiding te weigeren.
Ingevolge artikel 5.3 van de OER wordt evenwel tevens tot de masteropleiding
toegelaten degene die beschikt over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van
kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de
bacheloropleiding Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden, èn aan wie de graad
Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, òf die
aantoont te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld. Op grond van deze
bepaling komt derhalve een student voor toelating tot de masteropleiding in
aanmerking aan wie weliswaar - nog - geen graad, zoals bedoeld in artikel 7.10a,
eerste lid, van de WHW is verleend, maar die desalniettemin materieel voldoet
aan eindtermen van de bacheloropleiding Fiscaal Recht, zoals verzorgd door de
Universiteit Leiden. Tussen partijen is niet in geschil dat de eindtermen van deze
bacheloropleiding overeenkomen met die van de bacheloropleiding die wordt
verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Het College stelt vast dat uit de stukken blijkt dat appellant op 30 januari 2014 het
tentamen van de onderwijseenheid ‘Vennootschapsbelasting’ mondeling zou
afleggen. Dit betrof zijn laatste onderwijsverplichting voor het verkrijgen van de
bachelorgraad. Om louter administratieve redenen heeft de Rijksuniversiteit
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Groningen dit tentamen uitgesteld tot 6 februari 2014. Op die dag heeft appellant
het tentamen afgelegd en behaald. Het College ziet hierin grond voor het
rechtsvermoeden dat appellant ook op 31 januari 2014 al voldeed aan de materiële
eisen die de OER in artikel 5.3 stelt. Dit vermoeden is door verweerder ter zitting
niet gemotiveerd weersproken. Onder deze uitzonderlijke omstandigheden en in
aanmerking nemende dat appellant nog voor het verstrijken van de in artikel 2.3
van de Regeling toelating mastersopleidingen genoemde datum het getuigschrift
heeft overlegd waaruit blijkt dat hij de bacheloropleiding Fiscaal Recht aan de
Rijksuniversiteit Groningen inderdaad met goed gevolg heeft afgerond, heeft
verweerder in strijd met het recht gehandeld door appellant niet per
1 februari 2014 tot de masteropleiding toe te leiden.
Het beroep is derhalve gegrond en het besluit moet worden vernietigd.
Verweerder dient verweerder binnen één week na verzending van deze uitspraak
alsnog per 1 februari 2014 tot de masteropleiding toe te laten. Zoals het College
van Bestuur eerder heeft bericht kan appellant op basis van deze toelating
vervolgens per 1 februari 2014 (derhalve met terugwerkende kracht) als student
worden ingeschreven. Dit betekent uiteraard ook dat hij gehouden is tot betaling
van het verschuldigde collegegeld.
Verweerder dient krachtens artikel 7:28, tweede lid, van de Awb te worden
verwezen in de kosten die appellant voor de behandeling van het beroep
redelijkerwijs heeft moeten maken. Het College stelt deze vergoeding vast op
€ 944,00 (2 punten).
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4.

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,
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van 26 februari 2014;
III. draagt verweerder op om appellant binnen één week na verzending van
deze uitspraak toe te laten tot de masteropleiding Fiscaal Recht en dit
besluit door toezending aan hem bekend te maken;
IV. verstaat dat verweerder een afschrift van dit besluit aan de secretaris van
het College zendt;
V. bepaalt dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellant de kosten
vergoedt die hij voor de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft
moeten maken tot een bedrag van € 944,00.
Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van beroep voor de examens,
bestaande uit mr. O. van Loon (voorzitter), prof.dr. E.P. Bos, en
S.Ö. Zengin-Epözdemir, LLB (leden), in tegenwoordigheid van
mr. A. van Ingen Scholten (secretaris).

mr. O. van Loon
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

Verzonden op:

mr. A. van Ingen Scholten
secretaris

