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Hoofdstuk I – Begripsomschrijving
Artikel 1.1 – Definities
1.
In dit Reglement wordt verstaan onder:
-

AVG
Awb
Beroep(schrift)

-

Besluit

-

Bestuursorgaan

-

Betrokkene

-

CBE
CBHO
College

-

Elektronische Beveiliging

-

EUR

-

Examinator

-

Inspectie
Onderzoek

-

Partijen
Persoonsgegevens

-

Reglement

-

Schriftelijk
Secretaris

Algemene verordening gegevensbescherming;
Algemene wet bestuursrecht;
Een door Betrokkene ingediend Schriftelijk beroep tegen een
Besluit (art. 6:4 Awb e.v.) of weigering een besluit te nemen;
Een Schriftelijke beslissing door of namens een
Bestuursorgaan
van
de
EUR,
inhoudende
een
publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3 Awb). Met een
Besluit wordt gelijkgesteld (art. 6:2 Awb):
a. de Schriftelijke weigering een besluit te nemen; en
b. het niet tijdig nemen van een besluit;
Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht
ingesteld, of persoon of college met enig openbaar gezag
bekleed, zoals is bedoeld in artikel 1:1 Awb;
Persoon wiens belang rechtstreeks bij een Besluit is betrokken.
Een (aanstaand en voormalig) student of een (aanstaand en
voormalig) extraneus (art. 7.59a. lid 3 WHW);
Het College van Beroep voor de Examens (art. 7.60. WHW);
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (art. 7.64 WHW);
College van Bestuur van de EUR, bestuursorgaan zoals
bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a Awb;
Iedere vorm van elektronische versleuteling die de
mogelijkheid om een document te bewerken inperkt,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot:
• Beveiliging door middel van een wachtwoord, een
elektronische handtekening en/of andere vormen van
versleuteling/encryptie;
• Kopieerblokkade en/of inperking van de mogelijkheid
een document te vermenigvuldigen op digitale wijze of
anderszins door printen en/of elektronisch te delen.
Krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon genaamd:
Erasmus Universiteit Rotterdam;
Persoon aangewezen door een examencommissie voor het
afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag
daarvan (art. 7.12c. WHW);
de Inspectie van het onderwijs (art. 1 WOT);
De periode tussen het in behandeling nemen van het Beroep
tot aan het doen van een uitspraak waarin onderzoek wordt
gedaan naar de relevante feiten en de af te wegen belangen;
Betrokkene(n) en/of Verweerder;
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon;
Het EUR-reglement van orde van het College van Beroep voor
de Examens 2021;
Per brief of elektronische weg (art. 2:13-2:17 Awb);
Secretaris van het CBE;

-

2.

Degene die aan de EUR is ingeschreven en toegelaten als
bedoeld in hoofdstuk 7, titel 3 WHW en benoemd is door het
College als lid van het CBE;
Verschonen/verschoning De beslissing om geen zitting te nemen in het CBE voor
behandeling van een Beroep;
De vertegenwoordiger van het Bestuursorgaan dat het
Verweerder
bestreden Besluit genomen heeft;
Degene die als Voorzitter van het CBE is benoemd door het
Voorzitter
College en die het CBE voorzit tijdens de behandeling van het
Beroep;
Als bedoeld in de Algemene termijnenwet, alle dagen met
Werkdag
uitzondering van een zaterdag, zondag of algemeen erkende
feestdag;
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
WHW
Het weren van de Voorzitter of lid van de commissie voor de
Wraken/Wraking
behandeling van een Beroep op basis van gronden die de
onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang kunnen
brengen.
Waar in dit Reglement een term in enkelvoud vermeld wordt, kan eveneens meervoud
worden gelezen en vice versa.
Student-lid

Hoofdstuk II – Algemeen
Artikel 2.1 – Wettelijk kader
1.
Beroepen worden behandeld volgens de artikelen 7.60., 7.61., 7.62. en 7.63. WHW en
voor zover van toepassing de bepalingen in de Awb.
Artikel 2.2 – Beroepschrift (art. 7.61. lid 1 WHW)
1.
Betrokkene kan bij het CBE een Beroep indienen tegen:
a. beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8b, lid 3 en 5, en 7.9 lid 1 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 hoofdstuk 7 WHW, met het oog
op de toelating tot examens,
d. beslissingen, genomen op grond van het aanvullend Onderzoek, bedoeld in
de artikelen 7.25. lid 5 en 7.28. lid 4 WHW,
e. beslissingen van examencommissies en examinatoren,
f. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29. lid 1 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.
Artikel 2.3 – Geheimhouding (art. 7:18 lid 2, 6 en 8 Awb)
1.
Indien een gewichtige reden is gelegen in de vrees voor schade aan de lichamelijke
of geestelijke gezondheid van een Betrokkene, kan inzage van de desbetreffende
stukken worden voorbehouden aan een gemachtigde die hetzij advocaat hetzij arts
is.

2.

Het CBE kan, al dan niet op verzoek van Betrokkene, bepalen dat het Beroepschrift
en alle op de zaak betrekking hebbende stukken niet voorafgaand aan het horen ter
inzage worden gelegd, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen geboden
is. Van de toepassing van deze bepaling wordt mededeling gedaan aan Partijen.

Artikel 2.4 – Verwerking persoonsgegevens
1.

De Persoonsgegevens die het CBE verzamelt en verwerkt zijn noodzakelijk voor het
behandelen van het Beroep en het doen van een uitspraak.
De verwerking van deze Persoonsgegevens door het CBE is noodzakelijk om te
voldoen aan een wettelijke verplichting die op de EUR rust (art. 7.61 WHW), namelijk
het bieden van rechtsbescherming aan studenten en (art. 6 lid 1 sub c, art. 9 lid 2 sub
b AVG jo art. 30 lid 1 sub a UAVG).
Derden krijgen de persoonsgegevens alleen binnen de kaders van dit Reglement en/
of wanneer dit wettelijk verplicht is.
Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig het EUR Privacy Beleid.

2.

3.
4.

Hoofdstuk III – Het CBE
Artikel 3.1 – Benoeming
1.
Het College benoemt de Voorzitters en de leden voor een periode van vijf jaar.
Student-leden worden voor twee jaar benoemd. Voorzitters en leden zijn
herbenoembaar (art. 7.60. lid 4 WHW).
2.
Er worden tenminste twee Voorzitters benoemd (art. 7.62. lid 1g WHW).
3.
Het CBE bestaat uit ten hoogste vijftien leden (art. 7.60. lid 3 WHW).
4.
De Voorzitter voldoet aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechterlijk
ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (art.
7.60. lid 5 WHW).
5.
De helft van de leden van het CBE bestaat uit docenten, onderscheidenlijk leden van
de wetenschappelijke staf (art 7.60. lid 4 WHW).
6.
De Voorzitters en de leden maken geen deel uit van het College of van de Inspectie
(art. 7.60. lid 4 WHW).
Artikel
1.
2.
3.
4.
5.
-

3.2 –Samenstelling, Wraking en Verschoning
Het CBE heeft één kamer waarvan de samenstelling wisselt.
Het CBE beslist met twee leden en een Voorzitter.
De behandeling van het Beroep geschiedt door een CBE waarvan de Voorzitter en
de leden niet betrokken zijn (geweest) bij het Besluit of bij Partijen.
De Voorzitter of een lid van het CBE kan zich Verschonen.
Wraking (art. 8:18 Awb):
Partijen kunnen tot de sluiting van de hoorzitting de Voorzitter, een lid van het CBE
of het gehele CBE Wraken.
Een verzoek tot Wraking dient uiterlijk voor de sluiting van de hoorzitting te worden
gedaan en dient vervolgens binnen twee Werkdagen Schriftelijk en deugdelijk
gemotiveerd ter attentie van het CBE te worden ingediend bij het CBE.

-

6.
7.

Een speciale kamer van het CBE wordt samengesteld die Betrokkene en degene
wiens Wraking is verzocht in elkaars aanwezigheid hoort en zo spoedig mogelijk
oordeelt over een Wrakingsverzoek. De beslissing is gemotiveerd en wordt onverwijld
aan Partijen en degene wiens Wraking is verzocht medegedeeld.
In geval van misbruik kan de speciale kamer van het CBE bepalen dat een volgend
verzoek niet in behandeling wordt genomen.
Tegen de beslissing van de speciale kamer van het CBE staat geen rechtsmiddel open
(art. 6:3 jo art. 1:3 Awb).
De termijn waarbinnen een uitspraak op het Beroep dient te worden gedaan wordt
verlengd met de termijn nodig om op het Wrakingsverzoek te beslissen.
In geval van een gegrond bevonden Wraking en/of Verschoning wordt de plaats van
het betreffende lid van het CBE ingenomen door een ander lid, dan wel wordt een
nieuwe CBE samengesteld.

Artikel 3.3 – Ontslag
1.
Een Voorzitter of lid wordt op eigen verzoek en in geval van het in artikel 7.60. lid 6
tweede volzin WHW bedoelde geval ontslag verleend.
2.
Een Voorzitter of lid kan op ieder moment, na te zijn gehoord, indien gewichtige
redenen daartoe naar het oordeel van het College aanleiding geven uit het CBE
worden ontslagen (art. 7.60. lid 6 derde volzin WHW).
3.
Naast de in artikel 7.60. lid 6 WHW bedoelde gevallen, worden de Voorzitters en leden
voorts ontslagen indien zij hebben opgehouden de hoedanigheid te bezitten, die de
grond is geweest voor hun benoeming als lid van het CBE.
4.
Het lidmaatschap van het CBE vervalt van rechtswege, indien een functie wordt
aanvaard die met het lidmaatschap van het CBE onverenigbaar is, als bedoeld in
artikel 3.1 lid 6 van dit Reglement. De Voorzitter en de leden worden geacht de
Secretaris hier onverwijld van op de hoogte te stellen.
Artikel 3.4 – Secretaris
1.
Het CBE wordt bijgestaan door een Secretaris die bij de uitvoering van de
werkzaamheden de aanwijzingen van de Voorzitter in acht neemt (art. 7.62. lid 1
onder f WHW).
2.
De Secretaris voert alle correspondentie namens het CBE en is gemachtigd het CBE
te vertegenwoordigen bij het CBHO.
Artikel 3.5 – Vergoeding Voorzitter en leden
1.
De Voorzitter en leden van het CBE ontvangen een vergoeding volgens de door het
College vastgestelde Vacatiegeld- en vrijwaringsregeling EUR.
Artikel 3.6 – Werkwijze
1.
Het CBE doet uitspraak over door Betrokkenen ingediende Beroepschriften in het
kader van artikel 7.61. WHW.
2.
De organen en personeelsleden alsmede de Examinatoren van de EUR verstrekken
aan het CBE tot het sluiten van het Onderzoek de gegevens die het CBE voor de
uitvoering van zijn taak nodig oordeelt (art 7.63. WHW).

3.
4.
5.

Het staat Partijen vrij om tot sluiting van het Onderzoek te reageren op de
processtukken (art. 7:23 Awb).
Het CBE kan getuigen en deskundigen, al dan niet verbonden aan de EUR,
raadplegen. Van deze raadpleging wordt een verslag opgemaakt.
De leiding van het Onderzoek berust bij de Voorzitter.

Hoofdstuk IV – Procedure
Artikel 4.1 – Voorschriften Beroepschrift
1.
Het Beroepschrift wordt Schriftelijk en in de Nederlandse dan wel Engelse taal
ingediend bij het CBE.
2.
Indien het Beroepschrift in een andere dan de Nederlandse of Engelse taal gesteld is
en een vertaling voor een goede behandeling van het Beroep noodzakelijk is, dient
Betrokkene zorg te dragen voor een vertaling (art. 2:6, art. 4:5 lid 2 en art. 6:5 lid 3
Awb).
3.
Het Beroepschrift is ondertekend door Betrokkene, bevat naam, studentnummer
adres, e-mail en telefoonnummer van Betrokkene, dagtekening, omschrijving van het
Besluit waartegen het Beroep is gericht, de gronden van het Beroep en indien
mogelijk een afschrift van het Besluit waarop het Beroep betrekking heeft (art. 6:5
Awb).
4.
Een via elektronische weg ingediend Beroepschrift kan geheel of gedeeltelijk worden
geweigerd op grond van artikel 2:15 Awb.
5.
Elektronisch verschafte gegevens en bescheiden voorzien van een Elektronische
Beveiliging kunnen worden geweigerd (art. 2:15 lid 2 Awb).
Artikel 4.2 – Indienen Beroep
1.
De termijn voor het indienen van een Beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan
op de dag nadat het Besluit is bekendgemaakt (art. 6:7 en art. 6:8 Awb). Indien het
Beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit is het niet aan termijn
gebonden (art. 6:12 Awb).
2.
Het Beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in lid 1
genoemde termijn is ontvangen. Bij verzending per post is een Beroepschrift tijdig
ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet
later dan één week na afloop van de termijn is ontvangen (art. 6:9 Awb).
3.
Wanneer het Beroepschrift na afloop van de in lid 1 genoemde termijn is ingediend,
blijft niet-ontvankelijkheid van het Beroep op grond van termijnoverschrijding
achterwege, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Betrokkene in
verzuim is geweest (art. 6:11 Awb).
4.
Indien het Beroepschrift binnen de beroepstermijn bij een ander Bestuursorgaan van
de EUR dan het CBE is ingediend, wordt het Beroepschrift, nadat daarop de datum
van ontvangst is aangetekend, met de daarbij overgelegde stukken doorgezonden
naar het CBE onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de Betrokkene (art. 6:15 Awb).
5.
Het CBE bevestigt de ontvangst van het Beroepschrift Schriftelijk aan Betrokkene (art.
6:14 Awb).

Artikel 4.3 – Rechtsbijstand
1.
Indien een Partij zich laat vertegenwoordigen op grond van een machtiging, worden
alle op de zaak betrekking hebbende stukken alleen aan gemachtigde gezonden (art.
6:17 Awb).
2.
De machtiging dient Schriftelijk te geschieden, voorzien van dagtekening en
ondertekening door Betrokkene en diens gemachtigde (art. 2:1 Awb)
3.
Indien een Partij zich laat vertegenwoordigen door een advocaat kan de Schriftelijke
machtiging als bedoeld in lid 2 achterwege blijven.
4.
De eventuele kosten van vertegenwoordiging komen voor rekening van degene die
zich laat vertegenwoordigen. Betrokkene kan in aanmerking komen voor toevoeging
(gesubsidieerde rechtsbijstand) bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zie
www.rechtsbijstand.nl.
Artikel 4.4 – Getuigen en deskundigen
1.
Op verzoek van Partijen kunnen getuigen en deskundigen worden gehoord (art. 7:22
Awb), mits daarvan ten minste tien kalenderdagen voor de hoorzitting aan het CBE
Schriftelijk mededeling is gedaan onder vermelding van de persoonsgegevens van de
getuigen en deskundigen (art. 8:60 lid 4 Awb). De melding dat getuigen of deskundige
meegenomen worden naar de zitting leidt, tenzij de Voorzitter anders beslist, niet tot
verdaging van de zitting.
2.
De eventuele kosten van het horen van deze getuigen en deskundigen zijn voor
rekening van de Partij die deze heeft meegebracht.
Artikel 4.5 – Niet-verifieerbare verklaring
1.
Een verklaring die niet geverifieerd kan worden, laat het CBE buiten beschouwing.
Artikel 4.6 – Onverwijlde spoed (art. 7.61. lid 6 WHW)
1.
De Voorzitter kan, na een daartoe strekkend verzoek van Betrokkene te hebben
ontvangen, een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist.
2.
Alvorens over te gaan tot het nemen van een beslissing op dit verzoek om voorlopige
voorziening zendt het CBE het verzoek door aan Verweerder met het verzoek binnen
vijf Werkdagen een gemotiveerde reactie op het verzoek aan het CBE te zenden.
3.
Indien de reactie van Verweerder een toewijzing van het verzoek om voorlopige
voorziening behelst, is een schikking bereikt en wordt het verzoek niet in behandeling
genomen.
4.
Indien de reactie van Verweerder een afwijzing van het verzoek om voorlopige
voorziening behelst, besluit de Voorzitter na Partijen te hebben gehoord, althans te
hebben opgeroepen, of er een voorlopige voorziening zal worden getroffen (art. 7.61.
lid 2 WHW).
5.
Verweerder zendt alle op het verzoek om voorlopige voorziening betrekkende
stukken naar het CBE en Betrokkene, direct nadat Verweerder het verzoek heeft
afgewezen.
6.
Tevens kan de voorzieningenrechter van het CBHO op verzoek van Betrokkene een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist (art. 8:81 Awb).
Artikel 4.7 – Minnelijke schikkingspoging (art. 7.61. lid 3 WHW)
1.
Het CBE zendt het Beroepschrift aan Verweerder, met de uitnodiging om in overleg

2.
3.

4.

5.

6.

met Betrokkene binnen drie weken na te gaan of een minnelijke schikking van het
geschil mogelijk is. Een afschrift van deze uitnodiging wordt aan Betrokkene
verzonden.
Indien de bestreden beslissing is genomen door een examinator, geschiedt de in het
eerste lid bedoelde toezending aan de desbetreffende examencommissie.
Verweerder deelt aan het CBE binnen drie weken na ontvangst van het Beroepschrift
en de uitnodiging als bedoeld in het eerste of tweede lid, gemotiveerd mee tot welke
uitkomst het overleg heeft geleid.
Het CBE kan desgevraagd instemmen met een verzoek om uitstel van Partijen, na
ontvangst van een hiertoe strekkend gezamenlijk Schriftelijk verzoek. De termijn van
tien weken waarbinnen het CBE dient te beslissen (art. 7.61. lid 4 WHW) wordt
verdaagd met de periode waarvoor door Partijen gevraagd is om uitstel voor het
onderzoek naar de mogelijkheden van een minnelijke schikking.
Indien een minnelijke schikking tot stand gekomen is, trekt Betrokkene het Beroep
onverwijld Schriftelijk in. Het CBE neemt het Beroep als gevolg van de totstandkoming
van een minnelijke schikking niet in behandeling, waarvan Verweerder Schriftelijk op
de hoogte wordt gesteld.
Indien het Beroep niet Schriftelijk wordt ingetrokken door Betrokkene, is een
minnelijke schikking niet mogelijk gebleken en wordt het Beroep door het CBE in
behandeling genomen.

Artikel 4.8 – Afzien van de minnelijke schikkingspoging
1.
Partijen kunnen gezamenlijk besluiten de minnelijke schikkingspoging over te slaan.
Partijen dienen het CBE hierover onverwijld Schriftelijk te informeren waarna het CBE
het Beroep in behandeling neemt.
2.
Het CBE kan besluiten het Beroep te behandelen ondanks het feit dat de minnelijke
schikkingsfase is overgeslagen indien:
a. Betrokkene ondanks tweemaal Schriftelijk te zijn opgeroepen voor een minnelijk
schikkingsgesprek door Verweerder niet verschijnt bij het minnelijk
schikkingsgesprek;
b. Betrokkene binnen de schikkingstermijn van drie weken niet beschikbaar is (art.
7.61. lid 3 vierde volzin WHW);
c. het bestreden besluit langer dan een half jaar geleden is genomen, Betrokkene
niet tijdig beroep heeft ingesteld en geen argumenten heeft aangedragen op
basis waarvan kan worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een
verschoonbare termijnoverschrijding met inachtneming van het bepaalde in
artikel 4.9 van het Reglement;
d. Betrokkene niet binnen de gestelde termijn als genoemd in artikel 4.9 lid 1 van
het Reglement de verzuimen heeft hersteld, nadat is geverifieerd of het verzoek
om herstel van een verzuim naar het door Betrokkene opgegeven (e-mail)adres
is gezonden.
Artikel 4.9 – Herstel verzuim en verdaging beslistermijn
1.
Indien niet wordt voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 4.1 van het Reglement
stelt het CBE Betrokkene in de gelegenheid het verzuim te herstellen binnen een
termijn van tien Werkdagen (art. 6:6 Awb).
2.
De termijn van tien weken waarbinnen het CBE dient te beslissen (art. 7.61. lid 4 WHW)
wordt opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop aan Betrokkene is verzocht
een verzuim te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor
gestelde termijn ongebruikt is verstreken (art. 7:24 lid 3 Awb).

3.

Indien Betrokkene niet binnen tien Werkdagen het verzuim herstelt kan het CBE het
Beroep niet-ontvankelijk verklaren.

Artikel 4.10 – Schorsende werking
1.
Het Beroep schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet, tenzij bij
of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald (art. 6:16 Awb).
Artikel 4.11 – Nieuw besluit
1.
Het Beroep heeft automatisch ook betrekking op een Besluit tot intrekking, wijziging
of vervanging van het bestreden Besluit, tenzij Partijen daar onvoldoende belang bij
hebben (art. 6:19 Awb).
2.
Verweerder doet zo spoedig mogelijk mededeling van het nieuwe Besluit aan het
CBE.
Artikel 4.12 – Intrekken Beroep
1.
Het Beroep kan door Betrokkene te allen tijde Schriftelijk worden ingetrokken bij het
CBE.
2.
Tijdens het horen kan de intrekking mondeling geschieden. Hiervan wordt procesverbaal gemaakt.
3.
Indien het Beroep is ingetrokken, wordt de behandeling door het CBE onmiddellijk
beëindigd. Het CBE stelt Verweerder hiervan onverwijld Schriftelijk op de hoogte.
Artikel 4.13 – Afzien horen (art. 7:16 en 7:17 Awb)
1.
Onverminderd het doen van een uitspraak kan van het horen worden afgezien indien:
a. Het Beroep kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. Het Beroep kennelijk ongegrond is;
c. Betrokkene heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om te
worden gehoord;
d. Betrokkene niet binnen de door het CBE gestelde redelijke termijn heeft
aangegeven gebruik te willen maken van het recht om te worden gehoord.
Artikel 4.14 – Schriftelijke voorbereiding
1.
Verweerder deelt binnen drie weken aan het CBE, onder overlegging van de daarop
betrekking hebbende stukken, mede tot welke uitkomst de schikkingspoging heeft
geleid. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan dient Verweerder
daarbij tevens de op de zaak betrekking hebbende stukken in binnen genoemde
termijn van drie weken (art. 7.61. lid 3 WHW).
2.
Van de op de zaak betrekking hebbende stukken zoals bedoeld in het eerste lid wordt
aan Betrokkene een afschrift gezonden door het CBE.
3.
Aanvullende stukken moeten uiterlijk elf kalenderdagen voor de zitting door het CBE
zijn ontvangen (art. 7:18 Awb).
Artikel 4.15 – Voorbereiding van de hoorzitting
1.
Het CBE bepaalt zo spoedig mogelijk na het in behandeling nemen van het Beroep
de plaats waar en het tijdstip waarop de behandeling van het Beroep ter zitting zal
plaatsvinden
2.
Partijen worden Schriftelijk opgeroepen op de hoorzitting te verschijnen. Bij de

3.

4.
5.

oproep wordt zoveel mogelijk een termijn van vijf Werkdagen voor de hoorzitting in
achtgenomen.
Van het vastgestelde behandeltijdstip wordt slechts afgeweken in geval van
onderwijsverplichtingen en persoonlijke omstandigheden zoals genoemd in artikel
7.51. lid 2 onder c, d en e WHW van Betrokkene. Hierbij bepaalt de Voorzitter wanneer
deze persoonlijke omstandigheden aanleiding zijn de zitting te verplaatsen.
Verweerder wordt van een dergelijk besluit op de hoogte gesteld. De beslistermijn als
bedoeld in artikel 4.18 lid 1 van het Reglement wordt opgeschort met de termijn die
ligt tussen het vastgestelde behandeltijdstip en het nieuw te bepalen tijdstip voor de
hoorzitting.
Tegen de beslissing van de Voorzitter als bedoeld in lid 3 van dit artikel staat geen
rechtsmiddel open (art. 6:3 jo art. 1:3 Awb).
Op verzoek van Partijen kan tot een week voor de hoorzitting inzage worden
verkregen in de stukken. De Secretaris doet daarvan mededeling aan Partijen in de
oproep.

Artikel 4.16 – Hoorzitting
1.
Het Beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het CBE, tenzij het CBE op
verzoek van een Partij of om gewichtige redenen ambtshalve anders beslist (art. 7:19
lid 2 Awb), dan wel van het horen wordt afgezien (art. 4.13 van het Reglement).
2.
Het horen geschiedt door het CBE of wordt opgedragen aan de Voorzitter of een lid
van het CBE. De Voorzitter of het lid van het CBE informeert het voltallige CBE over
het verhandelde ter hoorzitting. Het voltallig CBE komt vervolgens tot een uitspraak.
3.
Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord. Ambtshalve of op verzoek van
Partijen kan afzonderlijk worden gehoord, indien aannemelijk is dat gezamenlijk horen
een zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of
omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige
redenen is geboden (art. 7:20 lid 2 Awb).
4.
Wanneer Partijen afzonderlijk zijn gehoord, wordt ieder van hen op de hoogte gesteld
van het verhandelde tijdens het horen buiten zijn aanwezigheid (art. 7:20 lid 3 Awb).
5.
Het CBE kan, al dan niet op verzoek van Partijen, toepassing van het vierde lid van dit
artikel achterwege laten, voor zover geheimhouding om gewichtige redenen is
geboden, met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:20 lid 4 Awb.
6.
De beslissing het horen op te dragen aan de Voorzitter of een lid van het CBE of
Partijen afzonderlijk te horen of de beslissing de hoorzitting achter gesloten deuren
te laten plaatsvinden is niet vatbaar voor beroep of bezwaar (art. 6:3 jo art. 1:3 Awb).
7.
Indien tijdens de zitting stukken aan het CBE worden overgelegd, geeft de Voorzitter
Partijen de gelegenheid van die stukken kennis te nemen en daarop te reageren.
8.
Partijen kunnen de inhoud van het Beroep en van het verweer alsmede de gronden
waarop deze berusten tot aan de sluiting der zitting wijzigen, tenzij het CBE van
oordeel is dat de andere Partij door deze wijziging onredelijk wordt benadeeld.
9.
Van de zitting kan door het CBE een geluidsopname worden gemaakt. De opname
blijft in bezit van het CBE en wordt vernietigd hetzij nadat de termijn voor beroep
ongebruikt is verstreken, hetzij door het CBHO uitspraak is gedaan.
10.
Is een Partij of zijn beide Partijen niet ter zitting verschenen, dan vergewist het CBE
zich ervan dat die Partij of beide Partijen behoorlijk is/zijn opgeroepen.
11.
Indien een niet-aanwezige Partij behoorlijk is opgeroepen, vindt het horen buiten
aanwezigheid van die Partij doorgang.
12.
Indien voor de sluiting der zitting blijkt dat het Onderzoek niet volledig is geweest, kan
de Voorzitter bepalen dat de behandeling ter zitting op een door het CBE te bepalen
tijdstip zal worden voortgezet.

13.
14.

Van het horen wordt een kort verslag gemaakt (art. 7:21 Awb) dat wordt opgenomen
in de uitspraak.
Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de Voorzitter mee wanneer de
uitspraak zal worden bekendgemaakt (art. 7.61 WHW).

Artikel 4.17 – Taal
1.
De Nederlandse taal wordt gebruikt tijdens de hoorzitting en in de uitspraak (art. 2:6
Awb).
2.
Indien Betrokkene de Nederlandse taal niet machtig is, wordt toegestaan dat
Betrokkene iemand naar de hoorzitting meeneemt die de Nederlandse taal machtig
is.
3.
Betrokkene kan zich op eigen kosten laten bijstaan door een professionele tolk.
Wanneer een verzoek om toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand is
toegewezen, kan door de advocaat bij de Raad voor Rechtsbijstand verzocht worden
om een beëdigd en gesubsidieerde tolk. Zie www.rechtsbijstand.nl.
Artikel 4.18 - Uitspraak
1.
Het CBE doet binnen tien weken, gerekend vanaf de dag volgend op de termijn voor
het indienen van het beroepschrift is verstreken, uitspraak (art. 7.61. lid 4 WHW) met
inachtneming van het bepaalde in artikelen 3.26 lid 5, 4.9 lid 2 en 4.15 lid 3 van het
Reglement.
2.
Verder uitstel van de termijn waarbinnen uitspraak wordt gedaan is mogelijk voor
zover Partijen daarmee Schriftelijk instemmen.
3.
De uitspraak wordt door de Voorzitter en de Secretaris getekend, in afschrift
toegezonden aan Partijen en geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de
EUR.
4.
Het CBE kan na sluiting van de behandeling ter zitting onmiddellijk mondeling
uitspraak doen. De mondelinge uitspraak wordt door de Secretaris op schrift gesteld.
5.
Tegen een uitspraak van het CBE kan Betrokkene binnen zes weken na bekendmaking
Beroep instellen bij het CBHO. Van deze mogelijkheid wordt tevens melding gemaakt
in de uitspraak. Tevens kan een Betrokkene Beroep instellen bij het CBHO in geval
van uitblijven van een uitspraak van het CBE.

Hoofdstuk V – Slotbepalingen
Artikel 5.1 – Interpretatie
1.
In gevallen waarin het Reglement niet voorziet of ingeval het Reglement aanleiding
geeft tot meervoudige interpretatie, zijn de WHW, Awb en EUR-reglementen leidend
en beslist de Voorzitter.
2.
De Voorzitter kan van de bij of krachtens het Reglement gestelde procedure afwijken.
3.
De beslissing als bedoeld in lid 2 is niet vatbaar voor beroep of bezwaar (art. 6:3 jo
art. 1:3 Awb).
Artikel 5.2 – Vertaling
1.
Wanneer het Reglement is vertaald en zich er een geval van strijdigheid tussen de
vertaling en de Nederlandse versie voordoet, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 5.3 – Publicatie
1.
Het College plaatst het Reglement op de website van de EUR.
Artikel 5.4 – Citeertitel
1.
Het Reglement wordt aangehaald als: EUR-reglement van orde van het College van
Beroep voor de Examens 2021.
Artikel 5.5 – Vervallen voorgaande Reglementen
1.
Alle voorgaande reglementen en regelingen komen met invoering van het Reglement
te vervallen.
Artikel 5.6 – Geldend recht
1.
Op het Reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 5.7 – Beheer
1.
Het Reglement is in beheer bij de Algemene Bestuursdienst, Afdeling Juridische
Zaken.

Bijlage 1: Klachtenregeling behorende bij het
EUR-reglement van orde van het College van
Beroep voor de Examens

Preambule
Het CBE is als orgaan van de EUR tevens bestuursorgaan. Deze Regeling beschrijft de wijze
waarop klachten over gedragingen van het CBE, een lid van het CBE of het Secretariaat van
het CBE worden behandeld. De klacht dient te gaan over gedrag niet over de inhoud van
een uitspraak van het CBE.
Een klacht kan Schriftelijk worden ingediend bij de Voorzitter van het CBE en wordt
behandeld volgens de Regeling.

Hoofdstuk I – Begripsomschrijving
Artikel 1.1 – Definities
1.
In dit Reglement wordt verstaan onder:
De Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften, de
- AKB
door het College ingestelde permanente Adviescommissie
voor de behandeling van Bezwaarschriften en Klachten;
Het College van Beroep voor de Examens (art. 7.60. WHW);
- CBE
College van Bestuur van de EUR, bestuursorgaan zoals
- College
bedoeld in art. 1:1 lid 1 sub a Awb;
Krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon genaamd:
- EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam;
Beklag als bedoeld in art. 9:1 Awb;
- Klacht
Klachtenregeling behorende bij het EUR-reglement van orde
Klachtenregeling
van het College van Beroep voor de Examens;
De persoon die een Klacht indient bij de Voorzitter.
- Klager
Het EUR-reglement van orde van het College van Beroep voor
- Reglement
de Examens 2021;
Per brief of elektronische weg (art. 2:13-2:17 Awb);
- Schriftelijk
Secretariële ondersteuning van het CBE;
- Secretariaat
Degene die als Voorzitter van het CBE is benoemd door het
- Voorzitter
College en die het CBE voorzit tijdens de behandeling van de
Klacht;
Het weren van de Voorzitter of lid van de commissie voor de
- Wraken/Wraking
behandeling van een Beroep op basis van gronden die de
onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang kunnen
brengen.
2.

Waar in deze Regeling een term in enkelvoud vermeld wordt, kan eveneens meervoud
worden gelezen en vice versa.

Hoofdstuk II – Algemeen
Artikel 2.1 – Klacht
1.
Tegen de gedraging van het CBE, een lid van het CBE of het Secretariaat in het kader
van een bij het CBE aanhangige zaak kan een Schriftelijke Klacht worden ingediend.
Artikel 2.2 – Niet behandelen Klacht
1.
Klachten met betrekking tot de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het CBE of
een lid van het CBE, waarvoor het Reglement in de mogelijkheid tot Wraking heeft
voorzien, worden niet in behandeling genomen. Klager wordt hiervan zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de Klacht Schriftelijk in
kennis gesteld.
2.
Klachten die een uitspraak van het CBE betreffen worden buiten behandeling gelaten.
De Klager wordt hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst
van de Klacht, schriftelijk in kennis gesteld.
3.
Klachten tijdens de behandeling van een beroep tegen de uitspraak van het CBE bij
het CBHO worden niet behandeld totdat uitspraak is gedaan in hoger beroep.

4.

Een Klacht met betrekking tot een gedraging die langer dan een jaar voor indiening
van de Klacht heeft plaatsgevonden, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 2.3 – Behandeling Klacht
1.
De behandeling van een Klacht geschiedt door een kamer van het CBE, niet betrokken
bij de behandeling van de zaak. Deze kamer onderzoekt de Klacht en draagt zorg voor
de afhandeling.
Artikel 2.4 – Klachtadviescommissie
1.
Het CBE kan de AKB verzoeken een advies uit te brengen over de klacht. De Klager
en degene op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft, worden Schriftelijk in
kennis gesteld van het verzoek aan de AKB advies uit te brengen.
2.
De behandeling van de Klacht door de AKB geschiedt volgens de werkwijze zoals
omschreven in hoofdstuk 4 EUR-Reglement Adviescommissie voor Klachten en
Bezwaarschriften 2020.
3.
In afwijking van artikel 6.15 EUR-Reglement Adviescommissie voor Klachten en
Bezwaarschriften 2020 brengt de AKB advies uit aan het CBE.

Hoofdstuk III – Uitkomst behandeling Klacht
Artikel 3.1 – Termijn uitkomst Klacht
1.
De Voorzitter stelt binnen zes weken of -indien de AKB om advies is gevraagd- binnen
tien weken na ontvangst van de Klacht het oordeel over de Klacht vast en zendt
Partijen deze Kennisgeving.
2.
Het CBE kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging
wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Klager en degene op wiens gedrag de
Klacht betrekking heeft. Indien de AKB gevraagd is advies uit te brengen, draagt het
CBE de bevoegdheid om de afhandeling met vier weken te verdagen over aan de
AKB.
Artikel 3.2 – Uitkomst Klacht na advisering
1.
De Klager ontvangt met het oordeel van de Voorzitter tevens het advies van de AKB,
indien de AKB verzocht is te adviseren. Indien het oordeel van de Voorzitter afwijkt
van het advies, worden in het oordeel de redenen voor die afwijking vermeld.
2.
Indien de Klacht betrekking heeft op een Voorzitter, is het advies van de AKB bindend.
3.
Tegen het oordeel over de Klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

