Student hoeft zicht niet neer te leggen bij slecht cijfer
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In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat tegen de uitslag van
een examen geen beroep kan worden ingesteld. Uit een recente uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat dit wel
meevalt.
De Afdeling heeft op 12 januari 2005 een in tweeërlei opzicht belangwekkende
uitspraak gedaan in een zaak waarbij het kennen en kunnen van een student centraal
stond (zaaknumer: 200403861/1). In geding was onder andere de vraag of een
afwijzing van het verzoek van de student om vrijstelling voor twee
opleidingsonderdelen moet worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel
8:4, aanhef, onderdeel e, Awb. In dit artikel is bepaald dat geen beroep kan worden
ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen en kunnen
van een kandidaat of leerling die terzake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze
is getoetst.
De casus betrof een student wiens verzoek om vrijstelling voor de onderdelen
Procesrecht 1 en/of Procesrecht 2, zoals die deel uitmaken van het cursusprogramma
van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, bij besluit 3 maart 2003, was
afgewezen door de opleidingsdirecteur van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
van de Universiteit van Utrecht.
Alvorens in te gaan op de kern van de zaak werd door de Afdeling geoordeeld dat de
commissie waarbij de student beroep instelde tegen het afwijzende besluit, moet
worden aangemerkt als bestuursorgaan. Dit is van belang, want de Algemene wet
bestuursrecht is wat betreft de mogelijkheid om in beroep te komen tegen een besluit
immers alleen van toepassing voor zover dat besluit afkomstig is van een
bestuursorgaan.
Ter beantwoording van de vraag of een besluit op een verzoek om vrijstelling kan
worden aangemerkt als een besluit in de zin van 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb,
overweegt de Afdeling vervolgens dat een inhoudelijke vergelijking van verschillende
cursussen en opleidingen neerkomt op een beoordeling van iemands kennen en
kunnen. De Afdeling wijkt hiermee af van een eerdere uitspraak waarin hij oordeelde
dat een weging van de door een student op zijn vakgebied afgelegde proeve van
bekwaamheid niet op een lijn valt te stellen met een direct toets van iemand kennen
en kunnen waarop artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb het oog heeft (Afdeling
bestuursrechtspraak, 18 december 1997, AB 1998/141).
Tot zover het belang van de uitspraak ten aanzien van vrijstellingsbesluiten.
De uitspraak heeft ook nog een tweede belang. De Afdeling oordeelt namelijk ook dat
artikel 8:4, aanhef, onderdeel e, Awb, in casu niet aan beroep in de weg staat.
De strekking van dit artikelonderdeel is, aldus de Afdeling, dat de bestuursrechter zich
onthoudt van een oordeel over het kennen en kunnen, doch, zo vervolgt de afdeling,
dat wil nog niet zeggen dat terzake in het geheel geen beroep bij de bestuursrechter
mogelijk is. Van belang is alleen dat de omvang en aard van diens toetsing beperkt is,
zodat door de bestuursrechter slechts kan worden beoordeeld of met betrekking tot
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de besluitvorming aan de formele voorschriften die bij of krachtens de Awb of enige
andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan.
De Afdeling stelt hiermee niet langer de eis, inhoudende dat er sprake moet zijn van
een 'directe toets van iemands kennen en kunnen' (zie ook noot bij Ab R.v.S., 18
december 1997, AB 1998/141) om in beroep te kunnen worden ontvangen. Hiermee
breekt de Afdeling met delijn waarbij voor de bepaling van de mogelijkheid om beroep
tegen de uitslag van een examen in te kunnen stellen enkel aan de orde was het
antwoord op de vraag of in voorgaande administratief beroep wel of niet een
beslissing kan worden genomen die in de plaats komt van het primaire besluit
(Afdeling bestuursrechtspraak, 19 februari 2003, zaaknummer: 200200241/1). Met
zijn uitspraak heeft de Afdeling de deur van de bestuursrechter wijder opengezet voor
degenen die het niet eens zijn met het aan hen toegewezen cijfer voor een
studieonderdeel.
De auteur is verbonden aan Rincón Pardo, Juridisch Advies & Rechtsbijstand
(www.rinconpardo.nl).
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