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UITSPRAAK 

Het College van Beroep voor de Examens van de EUR, verder te noemen: het college, 
heeft op 29 april 2019 uitspraak gedaan op het beroep van  
………………….. hierna: appellant, 

welk beroep was gericht tegen de beslissing van 11 december 2018 van de 
examencommissie ESE hierna: verweerder. 

I. Ontstaan en loop van het geding

Beroep 
Appellant heeft bij brief van 21 januari 2019, door het college op 22 januari 2019 
ontvangen, beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerder van 11 december 2018, 
waarbij verweerder afwijzend heeft beslist op het verzoek van appellant om toegelaten te 
worden tot het bachelor 3-basis werkcollege van de studie econometrie. Op 19 februari 
2019 ontving het college het verweerschrift. 

Het beroep is behandeld ter openbare zitting van het college op 29 april 2019. Appellant is 
ter zitting verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door ………………….. 
secretaris van verweerder. 

II. Motivering

1. Appellant voert -kort samengevat- aan dat gelet op zijn studievoortgang, inmiddels
behaalde resultaten, GMAT-score, mogelijke studievertraging alsmede financiële
consequenties, hem dispensatie zou moeten worden verleend zodat deelname
aan het bachelor 3-basis werkcollege van zijn studie econometrie alsnog mogelijk
is.

2. Verweerder betoogt -kort samengevat- dat appellant bij de planning van zijn twee
studies geen hulp gezocht heeft bij de studieadviseur ten aanzien van de
toegangseis van het bachelorwerkcollege. Tevens heeft navraag bij de
hoofddocent en majorcoördinator van het voornoemde werkcollege opgeleverd
dat kennis van Markov Processes en Econometrics 2 onontbeerlijk is voor het
(zinvol) kunnen deelnemen aan het werkcollege. Doordat appellant niet eerder aan
hiervoor genoemde vakken heeft deelgenomen, is de inhoudelijke
kennisachterstand te groot om toegelaten te kunnen worden tot het
bachelorwerkcollege.

3. Het college overweegt naar aanleiding van de gedingstukken en hetgeen ter zitting
naar voren is gekomen als volgt.

Het besluit van verweerder luidt, voor zover van belang als volgt: 

“Unfortunately, the Examination Board has reached the decision that you will not 
be granted exemption from the entry requirements for the bachelor-3 seminar of 
the ESE. The reason for this denial is that you have not fulfilled the entry 
requirements and your written requests does not provide enough ground to grant 
you dispensation 



 

 
 

2 
Please note that this decision is made by looking at the combination of your 
study progress, grades and dispensation request.” 
 
Uit de inhoud van het besluit blijkt niet dat verweerder zich voldoende rekenschap 
heeft gegeven van de door appellante aangevoerde gronden en consequenties hier 
ook op is ingegaan.  
 
Bovendien is verweerder ingevolge art. 3:4 lid 2 Awb verplicht tot het bereiken van 
een proportioneel resultaat. Anders gesteld de voor een belanghebbende nadelige 
gevolgen van een besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het 
besluit te dienen doelen. Ook op dit punt is het College van oordeel dat het besluit 
voor vernietiging in aanmerking komt.  

 
Op grond van het bovenstaande alsmede op grond van de gedingstukken en het 
verhandelde ter zitting is het College van oordeel dat het besluit niet in rechte 
stand kan houden. 
 
Ten overvloede merkt het College op dat deze uitspraak niet tot gevolg heeft dat 
verweerder de bevoegdheid mist om alsnog het dispensatieverzoek af te wijzen, 
maar wel dat verweerder- rekening houdende met de gevolgen van haar besluit- 
daarbij nauwkeurig zal moeten motiveren waarom en op welke gronden het 
verzoek om dispensatie is afgewezen 
 
 

III Uitspraak  
 

Het College,  

I. verklaart het beroep van appellant gegrond;  

II. vernietigt het besluit van 11 december 2018; en  

III. draagt verweerder op om binnen twee weken een nieuw besluit te nemen en daarbij de 
overwegingen van het College in deze uitspraak in acht te nemen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen deze uitspraak kan een betrokkene binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop deze uitspraak is bekend 
gemaakt beroep instellen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs te Den Haag. 

 


