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Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens van de 
Rijksuniversiteit Groningen 

 § 1 Algemene bepalingen 

  Artikel 1 
 In dit reglement wordt verstaan onder: 

  de wet   :  de Wet op het hoger onderwijs en      
  wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

  het College van Beroep :  het College van Beroep voor de Examens als  
       bedoeld in artikel 7.60 van de wet;  

  Artikel 2 
 Het College van Beroep is gevestigd in het Bureau van de Universiteit, Oude 
 Boteringestraat 44 te Groningen, Postbus 72, 9700 AB te Groningen, en houdt zitting 
 in hetzelfde pand voor zover het niet een andere plaats ter openbare kennis heeft 
 gebracht. 

 
 § 2 Samenstelling, benoemingstermijn en secretariaat 

 Artikel 3 
   

7.60 WHW 1. Het College van Beroep heeft veertien leden, t.w. 
- Negen leden behorende tot de docenten, onderscheidenlijk leden van de 

wetenschappelijke staf, waarvan ten minste twee afkomstig zijn uit de alfa-
faculteiten, twee uit de bèta-faculteiten, twee uit de gamma-faculteiten, twee 
uit de faculteit medische wetenschappen; 

- Vier leden behorende tot de studenten, verdeeld over de alfa-, bèta- en 
gamma-faculteiten en de faculteit medische wetenschappen; 

-  Een lid, dat geen deel uitmaakt van de universitaire gemeenschap. Dit lid is 
tevens voorzitter. Deze persoon moet voldoen aan de vereisten voor 
benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank en bij 
voorkeur behoren tot de rechterlijke macht. 

2. Tenminste één der leden van het College van Beroep voor de Examens wordt 
  door het College van Bestuur benoemd als plaatsvervangend voorzitter. Deze 

persoon moet voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een 
arrondissementsrechtbank. De leden van het College van Bestuur, van de 
faculteitsbesturen en van de inspectie kunnen geen lid of plaatsvervangend lid zijn 
van het College van Beroep. 

7.60 WHW 3. De leden en plaatsvervangende leden van het College van Beroep worden  
        door het College van Bestuur benoemd voor de duur van drie jaren, met dien 

verstande dat de studenten onder hen worden benoemd voor een termijn van één 
jaar. 
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4.  Voor elk der leden van het College van Beroep, met uitzondering van de voorzitter 
 en de plaatsvervangend voorzitter, benoemt het College van Bestuur een 
 plaatsvervangend lid, dat bij verhindering of ontstentenis van het lid aan de 
 werkzaamheden van het college deelneemt. 
5. Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van het 

     College van Beroep door het College van Bestuur ontslag verleend. 
7.60 WHW     Zij worden voorts door dat college ontslagen in de gevallen, genoemd in              

       artikel 7.60, tweede en derde volzin van het zesde lid, van de wet. 
6. Het College van Beroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris en, op 

verzoek van en na overleg met de voorzitter van het College van Beroep,  door een of 
meer plaatsvervangende secretarissen, aangewezen door het College van Bestuur. 
De secretaris en plaatsvervangende secretarissen moeten voldoen aan de 
vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank.  
Zij worden aangewezen na overleg met de voorzitter van het College van Beroep. 
Op verzoek van en na overleg met de voorzitter en de secretaris van het College van 
Beroep kan het College van Bestuur aan de secretaris een of meer ambtenaren 
toevoegen. 

7. De secretaris van het College van Beroep neemt bij de uitvoering van zijn                    
     werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter van dit college in acht. 

 

§ 3 De bevoegdheid van het College van Beroep 

 Artikel 4 
7.61 WHW 1. Een belanghebbende kan beroep instellen bij het College van Beroep tegen:  

a) Beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8.b, derde en vijfde lid, en 7.9, eerste 
lid WHW 

b) Beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend  
examen, bedoeld in artikel 7.9d WHW 

c) Beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond 
van het bepaalde bij of krachtens titel 2 van dit hoofdstuk, met het oog op de 
toelating tot examens 

d) Beslissingen, genomen op grond van het aanvullend onderzoek, bedoeld in de 
artikelen 7.25, vijfde lid, en 7.28, vierde lid WHW 

e) Beslissingen van examencommissies en examinatoren 

f) Beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid WHW, en 

g) Beslissingen, genomen op grond van artikel 7.30b WHW met het oog op de 
toelating tot de in dat artikel bedoelde opleidingen.  

6:2 Awb Voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep worden met  
 een besluit gelijkgesteld: 

 
a) De schriftelijke weigering een besluit te nemen, en 
b) Het niet tijdig nemen van een besluit.  

. 
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§ 4 De indiening van het beroepschrift, herstel van verzuimen 

Artikel 5 
7.61 WHW 1.  Het beroep kan, bij voorkeur via www.rug.nl/clrs, worden ingesteld door een            
                              belanghebbende middels een beroepschrift en wordt met redenen omkleed. 
7.61 WHW 2. Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat een beslissing in strijd is met het  
      recht. 

Artikel 6 

Het beroepschrift wordt ingediend bij het Centraal Loket Rechtsbescherming 
 Studenten (CLRS), dat hierop terstond de dag van ontvangst doet aantekenen en het 
 aan de voorzitter van het college doet toekomen.  

Artikel 7 
7.61 WHW 1. Het beroepschrift wordt ingediend binnen zes weken na de dag, waarop de 

       desbetreffende beslissing is bekendgemaakt of wordt geacht te zijn geweigerd. 
6:11 Awb 2. Wanneer het beroepschrift na afloop van de in het voorgaande lid bedoelde 

      termijn is ingediend, blijft niet-ontvankelijkheid op grond daarvan achterwege 
                                 indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is 

geweest. 
6:15 Awb 3. Indien het beroepschrift binnen de beroepstermijn bij een examinator of bij 

       een ander universitair orgaan dan het College van Beroep is ingediend, wordt 
       niettemin aangenomen, dat aan het in artikel 6 bepaalde is voldaan. Bij 
        onjuiste indiening, als bedoeld in voorgaande volzin, wordt het beroepschrift, 
       nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, met de daarbij overgelegde 

stukken doorgezonden naar het College van Beroep onder gelijktijdige 
         mededeling hiervan aan de indiener. 

 
Artikel 8 
 
Het beroepschrift is ondertekend en houdt in: 

6:5 Awb a. naam, adres en woonplaats van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c.  een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, 

met overlegging indien mogelijk van een afschrift daarvan, of, 
ingeval het beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing, een 
duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van indiener had  
moeten worden genomen; 

d. de gronden, waarop het beroep rust. 
 
Artikel 9 
1. De voorzitter van het College van Beroep onderzoekt, daarin bijgestaan door de 

secretaris, of het beroepschrift voldoet aan het bepaalde in het voorgaande 
 artikel. 

6:6 Awb 2. In het geval waarin het beroepschrift naar het oordeel van de voorzitter niet voldoet 
aan het bepaalde, bedoeld in artikel 8, geeft de secretaris hiervan terstond kennis     
aan de indiener onder mededeling van het gepleegde verzuim en nodigt hem uit om 
binnen een bepaalde termijn het verzuim te herstellen. 
Zolang de indiener het verzuim niet heeft hersteld, wordt de beslistermijn als 
bedoeld in artikel 33, opgeschort. 
Indien de indiener niet binnen de in de voorgaande volzin bedoelde termijn het 
door hem gepleegde verzuim heeft hersteld, kan het beroep niet ontvankelijk  

      worden verklaard. 

http://www.rug.nl/clrs
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§ 5 Minnelijke schikking 

Artikel 10 
7.61 WHW 1. Indien een beroepschrift naar het oordeel van de voorzitter van het College van     

     Beroep, eventueel na toepassing van het bepaalde in artikel 9, tweede lid, voor 
behandeling vatbaar is, draagt de secretaris van het College van Beroep namens 
de voorzitter terstond zorg voor de verzending van het beroepschrift aan de 
voorzitter van de desbetreffende examencommissie, onderscheidenlijk het 
desbetreffende orgaan, bedoeld in artikel 7.61 van de wet, met de uitnodiging 
om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Ingeval het beroep gericht is tegen een beslissing van een 
examinator, geschiedt de in de vorige volzin bedoelde verzending aan de 
desbetreffende examencommissie. Indien de examinator tegen wie het beroep 
is gericht, lid is van de examencommissie, neemt hij geen deel aan de 
beraadslagingen. De uitnodiging bevat het verzoek om, overeenkomstig artikel  
7.61 van de wet, binnen drie weken, onder overlegging van de daarop betrekking 
hebbende stukken mee te delen tot welke uitkomst het beraad heeft geleid.  
De secretaris draagt zorg dat van de uitnodiging onverwijld een afschrift wordt 
gezonden aan de indiener. 

2. De voorzitter van het College van Beroep kan besluiten dat een poging om tot 
een minnelijke schikking te geraken achterwege zal worden gelaten, indien 
naar zijn oordeel een dergelijke poging zinloos is dan wel tot een onevenredig 
nadeel voor de indiener zal leiden. In dat geval bepaalt de voorzitter een termijn 
waarbinnen het verweerschrift moet worden ingediend. 

7.61 WHW 3. Ingeval een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, voegt de voorzitter  
van de desbetreffende examencommissie, onderscheidenlijk het desbetreffende 
orgaan, binnen drie weken na ontvangst van de uitnodiging, als bedoeld in het 
eerste lid, een verweerschrift bij de stukken. 
Indien het beroep gericht is tegen een beslissing van een examinator, wordt een 
verweerschrift van de betreffende examinator bijgevoegd. De voorzitter van het  
College van Beroep kan bepalen dat het verweerschrift later, voor een door hem  
redelijk geacht tijdstip, kan worden ingediend. 

      De secretaris draagt zorg dat van het verweerschrift onverwijld een afschrift  
wordt gezonden aan de indiener. 

7.63 WHW 4. De voorzitter van het College van Beroep kan uit eigen beweging de door hem 
nodig geachte inlichtingen inwinnen en op het geding betrekking hebbende 
stukken opvragen. De organen en personeelsleden alsmede de examinatoren 
verlenen hieraan hun medewerking. 

 
§ 6 Vereenvoudigde behandeling van het beroepschrift 

 
7:17 Awb Artikel 11 

Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien indien: 
a. het beroep kennelijk ongegrond is; 
b. het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is; 
c. de belanghebbenden hebben verklaard geen gebruik te willen maken van het  
 recht te worden gehoord. 

Het College van Beroep grondt zijn uitspraak uitsluitend op de stukken die op het 
 geding betrekking hebben. Op die uitspraak is het bepaalde in artikel 37 van 
 overeenkomstige toepassing. 
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§ 7 Voorbereiding van de zitting 

Artikel 12 
7.61 WHW 1. Ingeval een minnelijke schikking niet tot stand is gekomen, wijst de  
7.60 WHW voorzitter van het College van Beroep twee leden aan die tezamen met de  

   voorzitter de kamer zullen vormen die belast wordt met de behandeling van het 
        ingestelde beroep. In geval van complexe zaken wijst de voorzitter 4 leden aan.       

In alle gevallen maakt een student-lid deel uit van de kamer. 
   2. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt zijn plaatsvervanger als voorzitter op. 

 3. Is het door de voorzitter van het College van Beroep aangewezen lid niet 
beschikbaar om deel uit te maken van de kamer, dan wijst de voorzitter van het 
College van Beroep diens plaatsvervanger aan. 

 4. De secretaris doet van de in de voorgaande leden bedoelde samenstelling van 
de kamer terstond mededeling aan partijen. 

 5. Partijen kunnen ieder voor zich binnen drie dagen na ontvangst van de in het 
voorgaande lid bedoelde mededeling elk der leden van de kamer wraken op 
grond van feiten of omstandigheden, die het vormen van een onpartijdig 
oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook kan op 
grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid van de kamer zich 
verschonen. 
De andere zittende leden van de kamer beslissen zo spoedig mogelijk of de 
wraking dan wel de verschoning wordt toegestaan. Bij staking der stemmen is 
het verzoek toegestaan. 

 6. Indien de in het voorgaande lid bedoelde wraking of verschoning wordt 
toegestaan, wijst de voorzitter van het College van Beroep in de plaats van het 
betreffende lid een lid aan uit de overige leden van het College van Beroep of uit  
de plaatsvervangende leden. 
Het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 
Betreft de wraking of verschoning de voorzitter van het College van Beroep, dan  
wordt deze vervangen door een plaatsvervangende voorzitter. 

 
Artikel 13 
Voor de toepassing van de artikelen 14 tot en met 37 wordt verstaan onder: 
voorzitter: de voorzitter van de kamer, die het beroep behandelt; 

 College van Beroep: de kamer van het College van Beroep, die het beroep behandelt. 

Artikel 14 
1. Terstond nadat de kamer is samengesteld volgens artikel 12, eerste lid, bepaalt 
    de voorzitter of, en zo ja, wanneer een kamer een begin zal maken met het 
    voorbereidend onderzoek. 
2. Het College van Beroep kan: 

a. partij of partijen voor het voorbereidende onderzoek oproepen voor het 
verschaffen van nadere inlichtingen; 

b. partijen ook verzoeken schriftelijk binnen een bepaalde termijn             
inlichtingen te verschaffen; 

c. deskundigen voor het voorbereidende onderzoek uitnodigen met gelijk doel; 
het kan deskundigen bovendien verzoeken schriftelijk binnen een bepaalde 
termijn van advies of verslag te dienen; 

d. aan het orgaan dat partij in het geding is, en aan andere organen, vragen 
binnen een door het College van Beroep bepaalde termijn schriftelijk 
inlichtingen te verschaffen en onder hem berustende of te hunner beschikking 
staande stukken in te zenden. 
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Artikel 15 
1. Het College van Beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen derden wier 

belangen bij het geschil rechtstreeks zijn betrokken, in het geding roepen. Elke 
     derde wordt door de oproeping partij in het geding. 
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan iedere belanghebbende het 

College van Beroep verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een der 
partijen te mogen voegen. Indien het verzoek wordt toegestaan, wordt de 
verzoeker beschouwd als partij. 

3. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, beveelt het College van 
Beroep de maatregelen die voor een goede procesgang nodig zijn. 

4. Het College van Beroep kan samenhangende zaken voegen en gevoegde zaken 
splitsen. 

 
Artikel 16 
Het College van Beroep wordt tijdens het voorbereidende onderzoek bij alle 
verrichtingen bijgestaan door de secretaris. De secretaris verzendt namens de voorzit-
ter alle uitnodigingen, verzoeken, oproepingen en opdrachten. 
 
Artikel 17 
Zodra het College van Beroep meent dat de feiten door het voorbereidende onderzoek 
voldoende tot klaarheid zijn gebracht en de voor het nemen van een beslissing nodige 
feitelijke gegevens in de stukken zijn bijgebracht, stelt de voorzitter de plaats en het 
tijdstip voor de behandeling ter zitting vast. 
De secretaris roept onverwijld partijen voor die zitting op. 

7:18 Awb De oproeping geschiedt tenminste tien dagen voor het horen. 
 

Artikel 18 
7:18 Awb 1. Tot tien dagen voor het horen kunnen belanghebbenden nadere stukken indienen. 

2. De secretaris draagt zorg dat van elk nader ingediend stuk een afschrift ter 
beschikking wordt gesteld aan de wederpartij. 

 
Artikel 19 

7:18 Awb Voor de behandeling ter zitting worden alle op het geding betrekking hebbende 
 stukken gedurende tenminste een week op het secretariaat van het College van   
 belangstellenden ter inzage gelegd. De secretaris brengt dit bij de oproep voor de 
 zitting ter kennis van partijen. 
 Op verzoek van een der partijen kan de voorzitter bepalen, dat stukken met een 
 inhoud van zeer persoonlijke aard slechts ter inzage worden gelegd voor partijen, voor 
 zover geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. 
 

§ 8 Behandeling ter zitting 
 
Artikel 20 
1. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich 

door een raadsman doen bijstaan. Voorts kunnen zij getuigen en deskundigen 
      ter zitting meebrengen, met dien verstande, dat zij de namen van die personen 

uiterlijk op de vierde dag voor die ter zitting schriftelijk opgeven aan het College       
                  van Beroepen de wederpartij. 

 2. Het College van Beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en 
deskundigen ter zitting oproepen. 
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Artikel 21 
7:19 Awb Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het College van Beroep. In 

 bijzondere gevallen kan het om gewichtige redenen besluiten, dat de behandeling van 
 het beroep geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben in een zitting met gesloten deuren. 

 
Artikel 22 
Is een partij niet ter zitting verschenen, dan vergewist de voorzitter zich ervan dat zij 

 behoorlijk is opgeroepen. Is zulks het geval, dan kan de behandeling der zaak ook 
 buiten aanwezigheid van die partij doorgang vinden. 

Het voorgaande is eveneens van toepassing in het geval beide partijen niet ter zitting 
 zijn verschenen. 

 
 Artikel 23 

1. Een uitgeschreven zitting heeft geen voortgang, indien de opgeroepen leden van de  
kamer niet allen aanwezig zijn. De voorzitter verdaagt de zitting tot een door hem 
nader te bepalen tijdstip. De secretaris doet zodra mogelijk mededeling aan 
partijen van dat tijdstip.  

2. In afwijking van lid 1 kan de zitting in uitzonderlijke gevallen van overmacht  
doorgang vinden met de voorzitter en één opgeroepen lid van de kamer. De 
beraadslaging voor de uitspraak gebeurt in dergelijke gevallen door de voorzitter en 
beide opgeroepen leden van de kamer. 

 
Artikel 24 
1.  De voorzitter opent, leidt en sluit de zitting. 
2.  De voorzitter geeft elk der partijen gelegenheid haar standpunt toe te lichten. 
3.  De voorzitter draagt zorg, dat de op de zitting te behandelen zaak op behoorlijke en 
     doelmatige wijze tot een beslissing wordt gebracht. 
4.  De voorzitter beslist, voor zover in dit reglement niet anders is voorgeschreven, in 
      laatste aanleg alle ter zitting voorkomende geschillen betreffende de wijze van  
      behandeling. 

 
Artikel 25 
Indien tijdens de zitting vanwege het College van Beroep ambtshalve schriftelijke 
stukken in het geding worden gebracht of schriftelijke stukken aan het College van 
Beroep worden overgelegd, wordt aan partijen de gelegenheid gegeven van die 
stukken kennis te nemen en hun gevoelens daaromtrent kenbaar te maken. 
 
Artikel 26 

    Partijen kunnen elkaar door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen. 

Artikel 27 
Partijen kunnen de inhoud van het beroep en van het verweer, alsmede de gronden 
waarop deze berusten, tot aan de sluiting van de zitting wijzigen, tenzij het College van 
Beroep van oordeel is dat de wederpartij door deze wijziging onredelijk wordt 
benadeeld. 

 
Artikel 28 
1. Het College van Beroep kan ambtshalve of op verzoek van een der partijen de 
     behandeling schorsen, tot een bij het besluit tot schorsing vermeld of tot een 
     nader door de voorzitter vast te stellen tijdstip. 
2.  Indien de behandeling is geschorst tot een nader door de voorzitter vast te stellen 

tijdstip, doet de secretaris zodra mogelijk mededeling van dat tijdstip aan partijen. 
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Artikel 29 
Het College van Beroep kan besluiten geen verder verhoor van getuigen of deskun-
digen te doen plaatshebben, wanneer naar zijn oordeel door de reeds gehoorde 
getuigen en deskundigen de feiten voldoende tot klaarheid zijn gebracht. 

 
Artikel 30 
1. Indien vóór de sluiting van de zitting blijkt, dat het onderzoek niet volledig is 

geweest, kan het College van Beroep besluiten dat de behandeling ter zitting zal  
worden voortgezet op een bij dat besluit vermeld of door hem nader vast te 
stellen tijdstip. Daarbij kunnen aan partijen aanwijzingen worden gegeven met 
betrekking tot het bewijs. 

2. Indien de behandeling ter zitting zal worden voortgezet op een nader vast te 
stellen tijdstip, doet de secretaris zo snel mogelijk mededeling van dat tijdstip 
aan partijen. 

 
§ 9 De uitspraak en de voorbereiding daarvan 
 
Artikel 31 
De secretaris houdt aantekening van het verhandelde ter zitting. 
 
Artikel 32 

7.61 WHW Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mede, wanneer 
uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan binnen twee weken na de 
sluiting der zitting, en binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift. Deze 
termijn kan door het College van Beroep met ten hoogste vier weken worden verlengd. 
De secretaris draagt zorg dat partijen hiervan tijdig kennis wordt gegeven. 

 
Artikel 33 
1. Het College van Beroep beraadslaagt en beslist in de raadkamer. Het grondt zijn     

uitspraak uitsluitend op de stukken die ter inzage zijn gelegd alsmede op 
hetgeen ter zitting naar voren is gebracht, of zonder dat de tegenpartij hierdoor 
wordt benadeeld, is overgelegd en op die stukken, ten aanzien waarvan het 
voorschrift van artikel 25 is toegepast. 

2. In alle zaken doet de voorzitter hoofdelijke omvraag, te beginnen met het jongste lid 
van de kamer. De voorzitter brengt het laatst zijn advies uit. 

Artikel 34 
De leden van het College van Beroep zijn gehouden om geheimhouding te bewaren 
over de gevoelens  en meningen over aanhangige gedingen die in de raadkamer door 
de leden van de kamer zijn geuit. 

Artikel 35 
7.61 WHW Indien het College van Beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing 

geheel of gedeeltelijk. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien een beslissing is 
geweigerd alsnog in de zaak wordt beslist dan wel dat het examen, het 
toelatingsonderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door 
hem te stellen voorwaarden. Het orgaan waarvan, dan wel de examinator van wie de 
beschikking is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met 
inachtneming van de uitspraak van het College van Beroep. Het kan daarvoor in zijn 
uitspraak een termijn stellen. In afwijking van artikel 7:25 van de Algemene wet 
bestuursrecht is het College van Beroep niet bevoegd in de plaats van het geheel of 
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gedeeltelijk vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen. 

Artikel 36 
1. De uitspraak van het College van Beroep is gedagtekend en houdt in: 

a. namen en woonplaatsen der partijen en de namen der gemachtigden; 
b. de gronden, waarop de uitspraak rust; 
c. een beslissing; en 
d. de namen van de leden van de kamer van het College van Beroep, die de uitspraak 

hebben gedaan. 
6:23 Awb 2.  De uitspraak wordt door de voorzitter alsmede door de secretaris van het 

    College van Beroep getekend. Indien tegen de uitspraak beroep openstaat,  
   wordt dat bij de uitspraak vermeld. 

3. De uitspraak wordt in afschrift toegezonden aan partijen alsmede aan het College van 
Bestuur, de examencommissie die het aangaat en verkrijgbaar gesteld voor 
belangstellenden. Het College van Beroep kan bepalen, dat in de afschriften ten 
behoeve van belangstellenden de namen van partijen worden weggelaten. 

 
§ 11 Voorlopige voorziening 

Artikel 37 
7.61 WHW1. In zaken waarin het belang van indiener een onverwijlde voorziening bij 

   voorraad vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting de 
uitspraak in hoofdzaak, aan de voorzitter van het College van Beroep een voorlopige 
voorziening vragen. 

2. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan de eisen gesteld in art. 
8 van dit reglement. 

3. In het geval waarin het verzoek om een voorlopige voorziening naar het oordeel van 
de voorzitter van het College van Beroepniet voldoet aan het bepaalde in het 
voorgaande lid, is artikel 9, tweede lid van dit reglement van overeenkomstige 
toepassing.  

4. Indien een verzoek om voorlopige voorziening naar het oordeel van de voorzitter van 
het College van Beroep, eventueel na toepassing van het bepaalde in lid 3, voor   
behandeling vatbaar is, bepaalt de voorzitter de dag waarop het verzoek zal worden 
behandeld. De secretaris van het College van Beroep doet daarvan onverwijld 
mededeling aan partijen en draagt namens de voorzitter terstond zorg voor de 
verzending van het verzoek om een voorlopige voorziening en aan de voorzitter van 
de desbetreffende examencommissie, onderscheidenlijk het desbetreffende orgaan 
met de uitnodiging om binnen een bepaalde termijn een verweerschrift in te dienen. 
Van het verweerschrift wordt onverwijld aan de indiener een afschrift ter          

     beschikking gesteld.  
5. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich door     
     een raadsman doen bijstaan. Voorts kunnen zij getuigen en deskundigen ter         
     zitting meebrengen. De voorzitter van het College van Beroep kan ambtshalve of        
     op verzoek van partijen getuigen en deskundigen oproepen. 
6. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn de artikelen 21, 

22 en 24 van het reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
waar over het College van Beroep wordt gesproken, moet worden gelezen de 
voorzitter van het College van Beroep. 

7. Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mede, wanneer        
    uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt gedaan binnen zeven dagen na    
     de sluiting der zitting. Deze termijn kan door de voorzitter met ten hoogste zeven       
     dagen worden verlengd. De secretaris draagt zorg dat aan partijen hiervan tijdig         
     kennis wordt gegeven.  
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8. Voor de oproeping van derden in het geding is artikel 15, leden een en drie van het     
     reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat waar over             
     College van Beroep wordt gesproken, moet worden gelezen de voorzitter  van het       
     College van Beroep.  
9. De uitspraak moet voldoen aan artikel 37, leden één onder a., b., en c. en twee van      
     het reglement.  

10. De voorlopige voorziening kan worden gewijzigd of opgeheven door de voorzitter van 
het College van Beroep. De secretaris draagt namens de voorzitter zorg dat partijen 
worden opgeroepen om te worden gehoord in een openbare zitting. 
Het bepaalde in de leden vier, vijf, zes en acht is van overeenkomstige toepassing. 

11.  De voorlopige voorziening vervalt, zodra door het College van Beroep in de 
hoofdzaak is beslist, voor zover daarvoor in de uitspraak geen ander tijdstip is         
gegeven. 

 
 

§ 12 Slotbepalingen 

Artikel 38 
De secretaris draagt zorg dat de door het College van Beroep gewezen uitspraken, met 
de daarop betrekking hebbende stukken, in het archief van het College van Beroep 
worden bewaard. 

Artikel 39 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het College van 
Beroep, zo nodig na overleg met de overige leden van dit college. 

 

Aldus vastgesteld door het College van Beroep voor de Examens bij besluit van 6 mei 
1994, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit 29 november 2018 en met  

        instemming van het College van Bestuur op 10 december 2018. Laatstgenoemde  
 wijziging treedt in werking op 10 december 2018. 
 
 

   
 
  mr. dr. E. van Wolde, voorzitter 

 

 
 

                            mr. M.E.A. Donkersloot, secretaris 
 
 
 
 


	§ 1 Algemene bepalingen
	Artikel 1
	Artikel 2  Het College van Beroep is gevestigd in het Bureau van de Universiteit, Oude  Boteringestraat 44 te Groningen, Postbus 72, 9700 AB te Groningen, en houdt zitting  in hetzelfde pand voor zover het niet een andere plaats ter openbare kennis...
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 7
	Artikel 10
	Artikel 12
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 27
	Artikel 29
	Artikel 34
	Artikel 35
	Artikel 36
	Artikel 38
	Artikel 39


