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UITSPRAA
AK
in het gedin
ng tussen de heren X, Y een Z te Groningen, hierna
a ook te noem
men appellan
nten,
en
de examina
ator van het vak
v Internatiionaal en Europees belastingrecht van
n de faculteitt
Rechtsgeleeerdheid, hierrna ook te nooemen verweeerder,
inzake de teentamenuitsllag van het vvak Internationaal en Eurropees belasttingrecht.
I. Aanduiding van het
h bestred
den besluit
Het besluit van de exam
minator van h
het vak Internationaal en Europees beelastingrechtt om aan
appellanten
n op het cijfer 3, 4 en 3 tooe te kennen voor het tentamen behorrende bij dit vak.
II. Zitting
gsgegevens
Het beroep is behandeld
d in een open
nbare zitting
g op donderd
dag 22 juni 20
017 waarbij de
d heren X
en Y als app
pellanten zijn
n verschenen
n. Verweerdeer is ter zittin
ng verschenen
n in de perso
oon van W
ambtelijk seecretaris van
n de examenccommissie.
III. Ontsta
aan en loop
p van het ge
eding
Appellanten
n hebben hett vak Internaationaal en Europees
E
bela
astingrecht ggevolgd. Dit vak is
becijferd met
m een 3 voorr appellanten
n X en Z en met
m een 4 voo
or appellant Y. Op 21 aprril 2017
dienden appellanten via
a het Centraaal Loket Rech
htsbescherm
ming Studenteen (CLRS) ee
en
beroepschrrift in bij het College van B
Beroep voor de Examenss tegen de vasststelling van
n het
tentamencij
ijfer. Er vindtt op verzoek van het College een schik
kkingsgespreek plaats op 1 mei 2017.
Een schikkiing komt ech
hter niet tot sstand, waarn
na het beroep
p is behandelld op een zittting van het
College op 22
2 juni 2017.
IV. Standp
punten van
n partijen
Het standpunt van app
pellanten, zooals neergeleegd in het beroepschrift een ter zitting toegelicht
komt, sameengevat, op het
h volgende neer. De beo
oordeling is niet
n op een bbehoorlijke en
n
zorgvuldigee manier tot stand
s
gekom
men nu er in strijd
s
is geha
andeld met eeen beleidsreg
gel van de
faculteit en artikel 7.4 WHW.
W
Dit art
rtikel bepaaltt dat één ECT
TS gelijk staaat aan 1680/6
60=28
uren. Volgeens lid 2 word
dt de opleidiing zodanig ingericht dat een student in staat is he
et aantal
studiepunteen te behalen
n waarop de studielast vo
oor een studiejaar is gebaaseerd. Alduss mag de
daadwerkellijke studiela
ast niet 28 urren per ECTS
S overschrijd
den. Het vak IInternationa
aal en
Europees belastingrecht levert 6 EC
CTS op wat geelijk staat aan
n een studiellast van 168 uren.
Het faculteiitsbestuur he
eeft beleid vaastgesteld wa
at voorschrijfft dat een vakk van 6 ECTS
S maximaal
630 bladzijden verplich
hte literatuurr mag hebben
n en 4 uur ho
oorcollege peer week. Dit beleid
b
is
feitelijk ach
hterhaald om
mdat het beleiid uitgaat van 13 collegew
weken, terwijjl er thans sle
echts 7
collegewekeen zijn. Op grond van ditt beleid verta
aald naar het huidige aanttal collegewe
eken mogen
er 882 blad
dzijden worde
en voorgesch
hreven. Appeellanten stellen dat het m
maximaal aan
ntal
bladzijden ruimschoots
r
wordt oversschreden nu naast
n
de 863
3 bladzijden aaan literatuu
ur ook de
jurispruden
ntiebundel be
estaande uit 1289 bladzijjden wordt voorgeschreveen. Appellan
nten hebben
deze aantalllen weergege
even in een b
berekening. Er is sprake van een bove
vengemiddeld
de
moeilijkheiidsgraad.
Appellanten
n vragen het College de b
bestreden bessluiten te verrnietigen en tte bepalen dat aan hen
nog een exttra tentamen
nkans wordt ggeboden waa
arbij maxima
aal 630 bladzzijden bestud
deerd
behoeven tee worden.
Verweerd
der heeft zich
h ter zitting, en blijkens de
d stukken, als
a volgt verw
weerd. Het maximaal
m
aantal voorrgeschreven bladzijden
b
beedraagt 882,, uitgaande van
v zeven wekken college en
e een
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gemiddeldee moeilijkheiidsgraad van
n het vak waa
arbij 7 bladzijjden per uur moeten kun
nnen worden
bestudeerd. Appellanten
n bedoelen m
met de term ‘jurisprudent
‘
tiebundel’ opp de regelgev
ving
bestaande uit
u de Pocketts Teksten In
nternationaall Belastingrecht en Tekstten Europeess
Belastingreecht 2016/20
017 (hierna: d
de Pocket), aangevuld me
et een Multilaateraal Verdrag ter
implementa
atie van de verdragsgerel
v
lateerde maa
atregelen ter bestrijding vvan belasting
g ontgaan
dat op 7 jun
ni 2017 door 68 landen iss onderteken
nd en waarvan
n bij aanvangg van de curssus de tekst
plus een ko
orte toelichtin
ng was gepub
bliceerd en een
e nieuw bellastingverdraag tussen Ne
ederland en
Curaçao. Beeide regeling
gen zijn niet oopgenomen in
i de Pocket, reden waarrom verweerd
der anders
dan in eerd
dere jaren in het
h rooster p
plus literatuu
uropgave dit jaar
j
een afzoonderlijke ko
op
Regelgeving
g hebben opg
genomen.
Het vorengaande telt niiet mee bij dee berekening
g van de onde
erwijslast om
mdat het slech
hts een
hulpmiddell is dat gebru
uikt mag worrden bij een tentamen
t
zoa
als voor somm
mmige vakken
n ook een
woordenbo
oek mag word
den geraadplleegd tijdenss het tentame
en. Voorts is er nooit een
tentamenvrraag gesteld over
o
een arreest uit de Poccket die niet ook voorkom
mt in de voorrgeschreven
literatuur of
o tijdens een
n hoorcollegee is behandeld.
Appellanten
n stellen zich
h op het stan dpunt dat dee zwaarte van
n de stof van
n het vak niet
vergelijkbaa
ar is met die van een gem
middeld jurid
disch vak. Verweerder deeelt de mening van
appellanten
n dat deze ste
elling moeilijjk is aan te to
onen. Vakeva
aluaties uit 22013 en 2016
6
onderschrijjven deze ste
elling echter n
niet. Het gem
middelde tentamencijfer vvan het tenta
amen van
28 maart jl. was 5,29, te
erwijl in eerd
der jaren het gemiddelde cijfer schom
mmelde tussen 5,14 en
5,77. Deze cijfers
c
tonen evenmin aan
n dat er sprake is van een
n bovengemid
ddeld moeiliijk vak.
Verweerderr heeft geen klachten
k
van
n studenten, opleidingsco
o
ommissie of R
Raad van Adv
vies
ontvangen dat de te besstuderen literratuur te moeilijk zou zijn
n.
Verweerderr verzoekt he
et College om
m het beroep ongegrond te verklaren.
V. Beoord
deling
Wat betreftt de inhoud van
v het beroeep wijst het College
C
erop dat het ingevvolge artikel 7.61 lid 2
Wet op het hoger onderrwijs en weteenschappelijk
k onderzoek (WHW) moeet toetsen aan het recht.
Aan de ordee is dan de vrraag of een rrechtsregel off rechtsbegin
nsel is overtreeden. Een in
nhoudelijke
toetsing of een afgelegd
d examenond
derdeel terech
ht met een be
epaald cijferr is beoordeelld valt
buiten dit toetsingskade
er.
Wel kan het College toe
etsen of verw
weerder op go
oede gronden
n tot zijn oord
deel is gekom
men. Hierbij
toetst het College
C
of er sprake
s
is van
n een zorgvulldig proces in
n de beoordeeling.
In onderhavvig geschil iss aan de ordee of het maximaal aantal bladzijden
b
d
dat voorgesch
hreven
mocht word
den al dan niiet is oversch
hreden, waarrbij de discusssie tussen paartijen zich toespitst op
de vraag of de jurisprud
dentiebundell of Pocket mee
m dient te te
ellen voor dee berekening van het
aantal voorrgeschreven bladzijden.
b
V
Voorts staat ter
t discussie tussen partijjen of het vak
k
Internation
naal en Europ
pees belastin
ngrecht een gemiddelde
g
of
o van een boovengemidde
elde
moeilijkheiidsgraad heefft. Beide disccussies tusseen partijen zijjn inhoudelijjk van aard en
e vallen
buiten het toetsingskad
t
er van het Coollege. Het College
C
kan alldus geen uittsluitsel geve
en over de
moeilijkheiidsgraad van het vak en oook geen uitssluitsel geven
n over de vraaag of de
jurispruden
ntiebundel off Pocket meeegeteld dient te worden bij de bereken
ning van het maximaal
Tot slot merkt het Colleg
aantal voorr te schrijven bladzijden. T
ge op dat al zoou het Colleg
ge kunnen
concluderen
n dat de norm
m van het m
maximaal aanttal voorgesch
hreven bladzzijden is overrschreden,
dit nog niett per definitie
e zou beteken
nen dat de beoordeling van
v het tentam
men Interna
ationaal en
Europees belastingrecht onzorgvuld
dig tot stand is gekomen. Uit artikel 77.4 WHW kan
n een
dergelijke conclusie
c
niet afgeleid woorden. Boven
ndien heeft het aantal paggina’s dat in het
h beleid
wordt geno
oemd en waarrnaar appellaanten verwijzen enkel he
et karakter vaan een richtliijn.
Het Collegee komt aldus tot de conclu
usie dat de bestreden
b
bessluiten in staand kunnen blijven.
b

VI. Besliss
sing
Het Collegee van Beroep voor de Exaamens verkla
aart het beroe
ep van appelllanten ongeg
grond.
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Aldus vastg
gesteld op 12 juli 2017 dooor mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, d
drs. W.K.H. Slik
S en mw.
I. Siewers leeden, in tege
enwoordigheeid van mr. M.E.A.
M
Donke
ersloot, secreetaris.

voorrzitter

secrretaris

Ingevolge
e de Algeme
ene wet besstuursrechtt en artikell 7.66 van d
de Wet op het
h Hoger
onderwijs
s en Wetenschappelijk
k onderzoe
ek kan door
r appellantten binnen zes weken
na toezending van de
eze beschik
kking beroe
ep worden aangeteke
end bij het CBHO
C
(College van
v
Beroep voor het H
Hoger Onde
erwijs), pos
stbus 161377, 2500 BC te Den
Haag.
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