
College van Beroep 
voor de Examens 

Zaaknummer 19.030 

UITSPRAAK  

in het geding tussen …, hierna: appellant,  

en  

de examencommissie …hierna: verweerder, 

inzake het beroepschrift ten aanzien van de mail d.d. 14 januari 2019 betreffende de 
application for admission.  

I. Ontstaan en loop van het geding

Beroep 
Appellant heeft bij brief van 25 februari 2019, door het college op 25 februari 2019 
ontvangen, beroep ingesteld tegen de mail van 14 januari 2019, betreffende de application 
for admission. Op 23 april 2019 ontving het college het verweerschrift. 

Het beroep is behandeld ter zitting van het college op 3 juni 2019. Van het horen van 
appellant en verweerder is afgezien op grond van artikel 7:3 sub a van de Algemene wet 
Bestuursrecht (Awb).  

II. Motivering

1. Appellant voert -kort samengevat- aan dat hij het oneens is met de afwijzing van
zijn verzoek tot inschrijven en dat hij aan alle vereisten van de vooropleiding
voldoet.

2. Verweerder betoogt -kort samengevat- dat er geen sprake is van een besluit als
bedoeld in artikel 1:3 lid 1 Awb maar louter een informatieve brief (e-mailbericht).
Anders gesteld, het gaat hier om een mededeling dat voor een bepaalde datum de
inschrijving met relevante bijlagen binnen moet zijn.

3. Het college overweegt naar aanleiding van de gedingstukken als volgt.

Slechts ten aanzien van beslissingen zoals belichaamd in artikel 7.61 lid 1 van de 
Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is het College 
bevoegd een oordeel te vormen. Het College stelt vast dat er geen sprake is van 
een beslissing van verweerder zoals bedoeld in artikel 7.61 lid 1 WHW, maar dat het 
zuiver gaat om een mededeling van informatieve aard. Deze mededeling, zijnde 
een bericht dat voor een bepaalde datum de inschrijving alsook relevante bijlagen 
ingediend moeten worden, is niet gericht op enig rechtsgevolg.  

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat appellant niet-ontvankelijk wordt 
verklaard. 



 
 
 
 
 
 

III Uitspraak  
 

Het College,  

verklaart het beroep van appellant niet ontvankelijk. 


