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UITSPRAAK 

Het College van Beroep voor de Examens van de EUR, verder te noemen het 
college, heeft op 5 augustus 2019 uitspraak gedaan op het beroep van 

................ verder appellante. 

welk beroep was gericht tegen 

het bericht van de examinator van de Erasmus School of Law (ESL), hierna: 
verweerder, van 17 juni 2019 inzake de -tussentijdse beoordeling van de
masterthesis van appellante voor de opleiding Commercial and Company Law aan 
de Erasmus School of Law (ESL). 

I. Ontstaan en loop van het geding

Appellante heeft op 18 juni 2019 beroep ingesteld tegen het hierboven aangeduide 

bericht van verweerder. Op 30 juli 2019 verzocht appellante de voorzitter van het 

college om een voorlopige voorziening te treffen. Het college ontving op 2 

augustus 2019 een reactie van verweerder op het voorlopige voorzieningsverzoek. 

Het beroep is behandeld ter openbare zitting van het college op 5 augustus 2019. 

Appellante is met bericht niet ter zitting verschenen. Namens de examencommissie 

ESL was ................ plaatsvervangend vicevoorzitter examencommissie ESL. 

en ................ secretaris examencommissie ESL. aanwezig.

II. Motivering

De examinator heeft appellante in een e-mailbericht van 17 juni 2019 laten weten 

dat het eindcijfer voor haar scriptie tussen de 5 en 6 zit en dat appellante daarmee 

nog niet kan worden toegelaten tot de verdediging van haar scriptie. Appellante is 

in de gelegenheid gesteld een aangepaste versie van haar scriptie in te leveren voor 

19 augustus 2019. Met het oog hierop heeft appellante het college verzocht om 

een spoedprocedure.

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het e-mailbericht van 17 juni 

2019 geen besluit is in de zin van de Awb Jo. artikel 7.61 lid 1 sub e WHW. Volgens 

verweerder is het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. 

Ill. Uitspraak 

Naar het oordeel van het college is de bekendmaking dat appellante nog niet is 
toegelaten tot de verdediging van haar masterscriptie 2019 niet aan te merken als 
een beslissing van een examinator als bedoeld in artikel 7.61, eerste lid, sub e 

WHW. Het beroep en het verzoek om een voorlopige voorziening zijn daarom 
niet-ontvankelijk. 




