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U I T S P R A A K    20 – 355 
  

 

van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden 

inzake het beroep van  

 
[naam], appellant 

tegen 

het bestuur van de Faculteit [X], verweerder 
 
 
1. Procesverloop 
 
Bij email van 19 augustus 2020 heeft appellant administratief beroep bij het 
College ingesteld tegen de in het toelatingsbesluit tot de opleiding [X] van 26 mei 
2020 opgenomen eis tot het afleggen van de toets Nederlands TUL advanced 
(gevorderd).  
 
Door appellant wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat uit de stukken die hij 
heeft ingediend al blijkt dat hij voldoende kennis van de Nederlandse taal heeft.  
 
2. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
Bij email van 20 augustus 2020 heeft het College appellant gewezen op artikel 6:5 
van de Awb, waarin is bepaald dat zo mogelijk een afschrift van het besluit 
waarop het geschil betrekking heeft dient te worden overlegd. In genoemde email 
is aangegeven dat het College het toelatingsbesluit tot de opleiding [X] wenst te 
ontvangen en is appellant in de gelegenheid gesteld om, uiterlijk 27 augustus 2020 
dat besluit alsnog over te leggen. Daarbij is vermeld dat als niet aan vorenstaande 
is voldaan het administratief beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard.  
 
Het College ontving 21 augustus 2020 van appellant een reactie. Appellant stelt 
dat de door hem meegezonden email van 17 augustus 2020 van de heer [naam], 
medewerker admissions office diplomawaardering, het bestreden besluit is.  
 
Bij email van 23 augustus 2020 heeft het College appellant nogmaals gewezen op 
artikel 6:5 van de Awb en verzocht om toezending van het toelatingsbesluit van 
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26 mei 2020. Verder is uitleg gegeven dat de email van 17 augustus 2020 van de 
heer [naam], geen besluit is maar nadere uitleg op de in het toelatingsbesluit tot 
de opleiding [X] van 26 mei 2020 opgenomen eis tot het afleggen van de toets 
Nederlands TUL advanced (gevorderd). Appellant is opnieuw in de gelegenheid 
gesteld om, uiterlijk 27 augustus 2020, het toelatingsbesluit alsnog over te leggen. 
Daarbij is nogmaals vermeld dat in geval niet aan vorenstaande wordt voldaan 
appellant niet-ontvankelijk kan worden verklaard in zijn beroep. Het College 
heeft hier geen reactie op ontvangen. 
 
Nu appellant tweemaal in de gelegenheid is gesteld een afschrift van het bestreden 
besluit over te leggen, waarbij op het verzoek hiertoe van 23 augustus 2020 geen 
enkele reactie van appellant is ontvangen zal het College het beroep kennelijk 
niet-ontvankelijk verklaren. Daarom heeft het College met toepassing van 
artikel 7:17, aanhef en onder a, van de Awb ervan afgezien om appellant te horen. 
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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, 
 
verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. 
 
Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van beroep voor de examens, 
bestaande uit mr. O. van Loon (voorzitter) en dr. A.M. Rademaker en 
M. Heezen LLB (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris van het College, 
J.J. Boon. 
 
 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                                   J.J. Boon, 
voorzitter                                          secretaris 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
 
 
Verzonden op: 
 
 
 

 


