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CBE 08-2011 
                                        
UITSPRAAK 
 
in het geding tussen de heer X.  te Groningen, hierna ook te noemen appellant, 
 
en  
 
de Examencommissie Economie en Bedrijfskunde, hierna ook te noemen verweerster, 
 
inzake de opgelegde sancties naar aanleiding van de fraude tijdens het tentamen van het vak 
International Economics I.  
  
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van de Examencommissie Economie en Bedrijfskunde van 4 november 2010, 
waarbij aan appellant sancties zijn opgelegd naar aanleiding van de gepleegde fraude tijdens het 
tentamen van het vak International Economics I.  
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op maandag 9 mei 2011.  Van het horen van 
appellant en verweerster is afgezien op grond van artikel 7:3, onder a van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Bij besluit van 4 november 2010 zijn aan appellant sancties opgelegd nadat hij tijdens het 
tentamen van het vak International Economics I fraude heeft gepleegd. Een van de opgelegde 
sancties betreft het uitsluiten van deelname aan alle vakken en tentamens van de faculteit 
Economie en Bedrijfskunde voor de periode van 1 jaar, ingaande op 1 september 2010.  
Bij brief van 14 februari 2011, ontvangen op 21 februari 2011, diende appellant een beroepschrift 
in tegen vorenstaande beslissing bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).  
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht, 6 weken. Deze clausule staat vermeld onderaan het bestreden 
besluit. In het geval van appellant was de uiterste datum van indiening 17 december 2010. 
 
IV. Beoordeling 
Het College constateert dat het beroepschrift ver na de periode van de wettelijke beroepstermijn 
van 6 weken is ingediend. De beroepstermijn verliep op 17 december 2010 terwijl het 
beroepschrift eerst op 21 februari 2011 is ontvangen. Thans dient te worden beoordeeld of er 
sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Appellant geeft in zijn beroepschrift aan 
dat hij niet op de hoogte was van de gang van zaken rondom het indienen van beroep bij het 
CBE. Daarnaast geeft hij aan dat hij zijn post regelmatig te laat ontvangt omdat een huisgenoot, 
die de sleutel van de brievenbus heeft, vaak afwezig is.  
Het College stelt vast dat onderaan het bestreden besluit een beroepsclausule staat vermeld. Het 
is voor appellant aldus kenbaar dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 6 weken 
bedraagt. Het feit dat appellant regelmatig zijn post te laat ontvangt levert evenmin een 
verschoonbare termijnoverschrijding op. In de eerste plaats heeft appellant namelijk niet 
aangegeven dat hij het bestreden besluit later heeft ontvangen dan hij mocht verwachten op 
grond van de datering van dat besluit. Hij heeft slechts in zijn algemeenheid gesteld dat hij door 
toedoen van zijn huisgenoot de post regelmatig te laat ontvangt. In de tweede plaats is de 
jurisprudentie bij artikel 6:11 Algemene wet bestuursrecht, dat handelt over de verschoonbare 
termijnoverschrijding, duidelijk over termijnoverschrijding wegens te late ontvangst van het 
bestreden besluit. Verweerster heeft het besluit verzonden naar het door appellant opgegeven 
adres. Wat er na het bezorgen van het poststuk gebeurt met dat poststuk behoort tot de eigen 
verantwoordelijkheid van appellant.  
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat appellant kennelijk niet-ontvankelijk wordt 
verklaard en dat de bestreden beslissing in stand kan blijven. 
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V. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep van appellant kennelijk niet-
ontvankelijk. 
  
 
Aldus vastgesteld op .... mei 2011 door mr. M. Dissel-van Erp, voorzitter, drs. W.K.H. Slik en 
mw. L.L.S. Bunt leden, in tegenwoordigheid van mr. M.E.A.Donkersloot, secretaris. 
 
 
 
 
 
             secretaris                                                                  voorzitter 
 
 
 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.66 van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek kan door belanghebbenden binnen zes 
weken na toezending van deze beschikking beroep worden aangetekend bij het 
CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), postbus 636, 2501 CN te 
Den Haag.     
 


