
Zaaknummer 16.066 

 

 

 

UITSPRAAK 
 

 

Het College van Beroep voor de Examens van de EUR, hierna: het college, heeft op  

7 april 2016 uitspraak gedaan op het beroep van 

 

………………………….,  verder: appellant,  

 

tegen 

 

de examencommissie Erasmus MC, hierna: verweerder. 

 

 

I.  Ontstaan en loop van het geding 

 

Appellant heeft op 11 januari 2016 een inleidend beroepschrift ingediend tegen een brief van 

verweerder van 1 december 2015. Per e-mail van 12 januari 2016 en van 19 januari 2016 

heeft het college appellant verzocht aan te geven tegen welk appellabel besluit appellant 

wenst op te komen. Op verzoek van appellant van 26 januari 2016, waarin hij om een termijn 

verzocht voor het indienen van gronden, heeft het college appellant op 29 januari 2016 in de 

gelegenheid gesteld zijn inleidend beroep aan te vullen tot 11 maart 2016. Appellant heeft 

hierop gereageerd met een e-mail van 2 februari 2016. In een email van 17 februari 2016 

verzocht appellant opnieuw om een nadere termijn. Op 11 maart 2016 heeft het college 

appellant bericht geen redenen te zien om nog verder uitstel voor het aanvullen van het 

inleidend beroep te verlenen.  

 

Onder toepassing van artikel 7:17 sub a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is 

wegens de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep afgezien van het houden van een 

hoorzitting.  

 

II. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

  

Op 11 januari 2016 diende appellant een inleidend beroepschrift in tegen een brief van 

verweerder van 1 december 2015, in welke brief verweerder heeft gereageerd op twee 

brieven van appellant van 23 november 2015. Op 2 februari 2016 heeft appellant als grond 

van zijn beroep aangevoerd: een brief van verweerder van 27 augustus 2015 bevat geen 

besluit.  

Zo er al sprake was van een appellabel besluit van verweerder van 1 december 2015, heeft 

het college vastgesteld dat appellant geen gronden van beroep heeft ingediend anders dan dat 

een brief van verweerder van 27 augustus 2015 geen besluit bevat. Op grond van het 

vorenstaande is het college van oordeel dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden 

verklaard. 

 

 

III. Uitspraak 

 

Het college verklaart het beroep van appellant niet-ontvankelijk.  

 


