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Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens.

H E T COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM;

gezien:
• de voorliggende tekst van het reglement van orde van het Cobex;
• de instemming van de CSR met het reglement van orde van het Cobex;

BESLUIT:

tot het defimtief vaststellen van het gewijzigde reglement van orde van het Cobex
d.d. 11 januari 2011 met ingang van 1 januari 2011.
Het College van Bestuur,

A
/'

K. van der Toorn,
, vqorzitter

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

REGLEMENT VAN ORDE
College van Beroep voor de Examens aan de Universiteit van Amsterdam

Artikel 1. Piaats en functie van het College
Ter uitvoering van artikel 7.60 tot en met 7.63 van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is er een College van Beroep voor de Examens
ingesteld, nader aan te duiden als "het College".
Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming College
1. Het College telt ten hoogste vijftien leden, waaronder een externe voorzitter, zeven leden
benoemd uit het wetenschappelijk personeel en vijf leden benoemd uit studenten aan de
Universiteit van Amsterdam.
2. De leden worden, op voordracht van de decaan van een faculteit, benoemd en ontslagen
door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. De voorzitter heeft geen
dienstverband met de Universiteit van Amsterdam. Leden van de Raad van Toezicht, het
College van Bestuur, alsmede de decanen van de faculteiten en directeuren van de colleges
en graduate schools van de Universiteit van Amsterdam, kunnen geen lid van het College
zijn. Bij de samenstelling van het College wordt rekening gehouden met een spreiding van
de leden over de faculteiten.
3. Het College wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die door het College van
Bestuur van de Universiteit van Amsterdam wordt aangewezen.
Artikel 3. Benoemingstermiin leden van het College
1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en de leden uit de geleding
wetenschappelijk personeel worden benoemd voor de termijn van drie jaren.
2. De leden uit de geleding studenten worden benoemd voor een termijn van twee jaren.
3. Elk lid van het College is, na afloop van de termijn waarvoor het desbetreffende lid is
benoemd, terstond herbenoembaar.
Artikel 4. Verval lidmaatschap van het College en ontslag
1. Het lidmaatschap van het College vervalt door verloop van de termijn waarvoor de
benoeming is verleend.
2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.60, zesde lid van de WHW eindigt de benoeming
van een lid dat opgehouden heeft de hoedanigheid te bezitten die grond is geweest voor
zijn benoeming als lid.
Artikel 5. Presentiegeld- en vacatieregeling
1. Aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitters en aan de leden wordt voor het
bijwonen van zittingen van het College een vergoeding toegekend.
2. De nadere regeling met betrekking tot de omvang van de vergoeding en de voorwaarden
voor toekenning en uitbetaling wordt door het College van Bestuur van de Universiteit van
Amsterdam vastgesteld en als aanhangsel bij dit Reglement gevoegd.
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Artikel 6. Werkwiize van het College
1. Het College behandelt een ingesteld beroep in een kamer van drie leden.
2. Elke kamer bestaat uit een voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter, een lid uit de
geleding wetenschappelijk personeel en een lid uit de geleding studenten.
3. In een kamer nemen geen leden zitting die op enigerlei wijze bij het geschil zijn
betrokken.
4. De samenstelling van de kamer wordt vastgesteld door de voorzitter. De voorzitter kan dit
mandateren aan de secretaris.
5. Bij wraking, verschoning en verhindering van een van de leden van een kamer, draagt de
voorzitter, of bij diens mandaat de secretaris, terstond zorg voor vervanging van de
desbetreffende persoon met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid.
6. Als voorzitter van de kamer die de hoofdzaak behandelt treedt niet op degene die een
voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 7.61, zesde lid WHW heeft getroffen of
geweigerd.
7. De verdeling van de ingediende beroepen over de kamers geschiedt door of namens de
voorzitter. De secretaris verzendt namens de voorzitter alle uitnodigingen, verzoeken,
oproepingen en opdrachten.
8. Elk lid van het College heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van het besprokene in de
raadskamer en behandeling van zaken achter gesloten deuren.
9. Tenminste eenmaal per twee jaar komt het College op last van de voorzitter in een
voltallige vergadering van leden bij elkaar teneinde de werkzaamheden van het College te
evalueren.
Artikel 7. Rechtsgang
Op de rechtsgang zijn de relevante bepalingen uit de hoofdstukken 6 en 7 Algemene wet
bestuursrecht en het bepaalde in de artikelen 7.61 en 7.63 WHW onverkort van toepassing.
Artikel 8. De minnelijke schikking
1. Indien het beroep ontvankelijk is en gericht tegen een beslissing van een orgaan, zendt het
college het beroepschrift onverwijld aan de voorzitter van dat orgaan, met de uitnodiging
om in overleg met de betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil
mogelijk is. Indien het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, zendt het
college het beroepschrift onverwijld aan de voorzitter van de desbetreffende
examencommissie.
2. Tenzij het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, roept de voorzitter
van het orgaan waartegen het beroep is gericht, de appellant zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van het beroepschrift en de uitnodiging bedoeld in
het vorige lid, op om in overleg met de betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking
van het geschil mogelijk is.
3. De voorzitter van het orgaan, deelt aan het college binnen drie weken na toezending van
het beroepschrift gemotiveerd mee tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. Bij de
mededeling aan het college legt hij de op het geding betrekking hebbende stukken over.
Hij voegt daarbij een verweerschrift van het orgaan, indien een minnelijke schikking niet
mogelijk is gebleken.
4. In het geval een beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator ziet de
voorzitter van de examencommissie er op toe dat de poging tot minnelijke schikking in
goede orde verloopt.
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5. Namens de examencommissie deelt de voorzitter daarvan aan het college binnen drie
weken na toezending van het beroepschrift gemotiveerd mee tot welke uitkomst het beraad
heeft geleid. Bij de mededeling aan het college legt de voorzitter van de examencommissie
de op het geding betrekking hebbende stukken over. Hij stelt het college daarbij in kennis
van de eventuele opmerkingen, die de examencommissie ten aanzien van het geding wil
maken. Ingeval een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, voegt hij bij de
stukken een verweerschrift van de examinator.
Artikel 9. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter, respectievelijk de
plaatsvervangend voorzitter van het College.
Artikel 10. Citeertitel en Inwerkingtreding
Dit reglement wordt aangehaald als Reglement van orde van het College van Beroep voor de
Examens aan de Universiteit van Amsterdam en treedt in werking op 1 januari 2011.

Aldus vastgesteld door het College van Beroep voor de Examens aan de Universiteit van
Amsterdam op 11 januari 2011 en goedgekeurd door het College van Bestuur van de
Universiteit van Amsterdam op 13 april 2011 na verkregen advies van de Centrale
Studentenraad op 3 maart 2011 (cf. artikel 12, l e lid sub d Reglement voor de Centrale
Studentenraad).
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REGELING VACATIEGELDEN
Ter uitvoering van artikel 5 van het Reglement van Orde van het College van Beroep voor de
Examens heeft het College van Bestuur de volgende vergoeding vastgesteld voor de leden van
het College van Beroep.
Aan de leden van het College van Beroep voor de Examens wordt voor het bijwonen van een
zitting een vacatiegeld toegekend. Het vacatiegeld bedraagt:
• € 275,- voor de voorzitter en plaatsvervangend voorzitters;
• € 50,- voor leden.
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