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Reglement College van beroep voor de examens TU Delft 
 
 

HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
  
Gelet op artikel 7.62 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
 
met instemming van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft van 20 juni 2007; 
 
 

BESLUIT 
 
het navolgende reglement van orde vast te stellen: 
 
 
Artikel 1 begripsbepaling 
 
In dit reglement wordt verstaan onder 

a. Wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
b. Cbe: College van beroep voor de examens van de Technische Universiteit Delft als bedoeld in artikel 

7.60 van de Wet.  
  
Artikel 2 omvang, samenstelling en zittingstermijn van het College  
 
1  Het Cbe heeft drie leden, te weten een voorzitter, een lid van het wetenschappelijk personeel 

en een studentlid. Elk lid heeft een plaatsvervanger. 
2 De behandeling van een beroep vindt plaats door drie leden, te weten de voorzitter of diens 

plaatsvervanger, een lid uit het wetenschappelijk personeel en een studentlid.  
3 De voorzitter, diens plaatsvervanger en de leden van het wetenschappelijk personeel worden 

door het College van Bestuur voor een periode van drie jaar benoemd. De studentleden 
worden benoemd voor een periode van twee jaar. Alle leden zijn herbenoembaar. 

 
Artikel 3 ontslag 

  
1 Onverminderd het in artikel 7.60, zesde lid, van de Wet bepaalde worden de leden ontslagen 

indien zij niet meer de hoedanigheid bezitten, die de grond is geweest voor hun benoeming.  
2 Alvorens het ontslag op grond van dit artikel wordt verleend, wordt de betrokkene van het 

voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake 
te doen horen. 

 
Artikel 4 voorzitter  
 
1 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter neemt de plaatsvervangend voorzitter diens 

taken en bevoegdheden waar. 
2 De voorzitter is bevoegd het Cbe te vertegenwoordigen in en buiten rechte. 
 
 
Artikel 5 secretaris  
 
1 Het College van Bestuur wijst, na overleg met de voorzitter, een secretaris aan die het Cbe 

bijstaat. Het College van Bestuur kan aan de secretaris een of meer medewerkers van de TU 
Delft toevoegen.  

2 De secretaris neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de aanwijzingen van de 
voorzitter in acht. 

3 De secretaris stelt na overleg met de voorzitter de samenstelling van het Cbe per zitting 
vast. 
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Artikel 6 vergoeding 
 
De voorzitter en diens plaatsvervanger hebben, voor zover zij niet werkzaam zijn bij de Technische 
Universiteit Delft, recht op een passende vergoeding, die door het College van Bestuur wordt 
vastgesteld. 
 
Artikel 7 minnelijke schikking 
 
In aanvulling op artikel 7.61, vierde lid, van de Wet wordt het volgende bepaald: 
 
a Het orgaan waartegen het beroep gericht is, roept de appellant zo spoedig mogelijk op, doch 

uiterlijk binnen één week na de uitnodiging tot minnelijke schikking, om te onderzoeken of 
een minnelijke schikking bereikt kan worden. 

b Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, dient het desbetreffende orgaan 
binnen drie weken na de uitnodiging tot minnelijke schikking een verweerschrift in. 

c Indien naar het oordeel van de voorzitter van het Cbe het volgen van de procedure om een 
minnelijke schikking te bereiken kennelijk niet tot resultaat kan leiden of als de belangen van 
appellant hierdoor onevenredig geschaad worden, kan hij bepalen dat binnen drie weken een 
verweerschrift wordt ingediend met achterwege laten van de procedure tot minnelijke 
schikking.  

d De voorzitter kan bepalen dat de indiening van het verweerschrift met een termijn van twee 
weken wordt verlengd.  

 
 
Artikel 8 intrekking 
 
Het reglement van orde van het College van beroep voor de examens ex artikel 7.60 van de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 7 oktober 1993 wordt ingetrokken.  
 
Artikel 9 inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Delta 
waarin kennisgeving wordt gedaan van het reglement. 
 
Artikel 10 citeertitel 
 
Dit reglement wordt aangehaald als Reglement College van beroep voor de examens TU Delft. 
 
Dit reglement wordt tot twee maanden na inwerkingtreding ter inzage gelegd bij de 
studentenadministratie. Het reglement zal worden geplaatst op de website van de TU Delft. 
Van dit reglement, de plaatsing op de website en de ter inzage legging wordt kennisgeving gedaan in 
de Delta, het Weekblad van de Technische Universiteit Delft. 
 
Aldus vastgesteld door het College van beroep voor de examens op 21 juni 2007. 
 
 
 
Mr. W.H.M.A. Pluimakers 
voorzitter 
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TOELICHTING 

 
Algemeen 
 
Artikel 7.62 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) bepaalt dat het 
College van beroep voor de examens (Cbe) een reglement van orde vaststelt, waarin een aantal 
onderwerpen geregeld moet worden. Tot dusver gold ter zake het in 1993 vastgestelde reglement.  
Het is wenselijk in dit reglement wijzigingen aan te brengen, met als belangrijkste aanleiding het terugbrengen 
van het aantal leden, dat een zaak behandelt, van 5 naar 3.  Uit praktische overwegingen verdient het de 
voorkeur de samenstelling kleiner te maken. Het is soms erg moeilijk alle vijf leden op eenzelfde tijdstip bij elkaar 
te krijgen.  
 
Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt het Reglement uit 1993 aanzienlijk op te schonen. Hierin waren 
veel bepalingen opgenomen die een doublure zijn met bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Op de procedure bij het Cbe is, behoudens enkele in de Whw geregelde uitzonderingen, de Awb van toepassing.  
De onderwerpen, voor zover geregeld in de Awb, zijn niet in dit reglement opgenomen. Dit reglement bevat alle 
elementen die artikel 7.62 Whw voorschrijft en geeft daarnaast aanvullende bepalingen over de minnelijke 
schikking. 
 
Minnelijke schikking 

De wet kent een minnelijke schikkingsprocedure, erop gericht dat de in artikel 7.61 Whw genoemde 
bestuursorganen binnen de universiteit zoveel mogelijk geschillen oplossen met betrekking tot de zaken waarin 
het Cbe bevoegd is een uitspraak te doen. Als een minnelijke schikking niet tot stand komt, neemt het Cbe het 
beroep in behandeling. 
Ondanks dat de wet de minnelijke schikkingsprocedure gedetailleerd regelt , is het Cbe bevoegd enkele 
onderdelen van de procedure in het reglement te regelen.  Artikel 7 van het reglement regelt ter aanvulling op de 
wet nog enkele onderwerpen. Er is een termijn bepaald, waarbinnen appellant moet worden uitgenodigd om te 
bekijken of de kwestie minnelijk geschikt kan worden. Als de minnelijke schikking niet lukt, moet binnen drie 
weken een verweerschrift worden ingediend. Ter uitvoering van artikel 7.62, lid 1 sub e, Whw is bepaald dat een 
poging tot minnelijke schikking achterwege blijft, indien een minnelijke schikking naar het oordeel van de 
voorzitter kennelijk niet tot resultaat kan leiden of als de belangen van de student hierdoor onevenredig zouden 
worden geschaad. In dit geval geldt dat verweerder direct binnen drie weken een verweerschrift indient. 
Rekening houdend met het feit dat Cbe binnen 10 weken na ontvangst van het beroepschrift dient te beslissen, is 
opgenomen dat het indienen van een verweerschrift slechts met een termijn van twee weken kan worden 
verlengd.   
 
Ingevolge artikel 7.62 lid 2 van de Whw behoeft dit reglement de instemming van het College van Bestuur van de 
TU Delft. Het College van Bestuur dient eerst het reglement voor advies voor te leggen aan de Studentenraad 
(Reglement voor de Studentenraad artikel 5.1, tweede lid, sub f.)  Na advies van de Studentenraad op 10 mei 
2007 heeft het College van Bestuur op 20 juni 2007 ingestemd met dit reglement. 
 
 


