Beslissing van de Examencommissie van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit

Gang van zaken
Bij de Examencommissie is op 23 augustus 2012 per e‐mail een verslag binnengekomen van de afdeling
Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis, ondertekend door mw. mr. B.C. van Beers (Coördinator en docent
Encyclopedie II) en dhr. I. Rosenthal (docent Encyclopedie II).
Daarin wordt gesteld dat tijdens het hertentamen Encyclopedie II d.d. 20 augustus 2012 is
geconstateerd dat X gebruik maakte van een uittreksel van de voorgeschreven literatuur van het vak,
dat tijden het tentamen op de grond lag.
De e‐mail van de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis is door de examencommissie per e‐mail
op 3 september 2012 voorgelegd voor commentaar aan X. Tevens is hij daarbij uitgenodigd voor een
hoorzitting van de examencommissie in september 2012. Bij de e‐mail van 4 september 2012 heeft X
zijn zienswijze naar voren gebracht.
Op 6 september 2012 is een hoorzitting gehouden. Ter zitting zijn zowel X als mw. Van Beers
verschenen. Tijdens de hoorzitting heeft mw. Van Beers vragen van de commissie beantwoord en het
standpunt van de afdeling Rechtstheorie en rechtsgeschiedenis nader uiteengezet. X heeft zijn
zienswijze nogmaals naar voren gebracht.
Standpunten
X erkent dat hij het uittreksel op de grond heeft neergelegd. Zijn verklaring is dat hij de papieren los bij
zich had omdat hij zijn tas had thuisgelaten. X geeft aan dat hij de aantekeningen voorafgaand aan het
tentamen nog heeft doorgenomen en dat hij, toen werd aangekondigd dat het tentamen was begonnen,
geen andere weg zag dan het uittreksel op de grond neer te leggen, omdat hij het nergens anders kwijt
kon. De aantekeningen heeft hij tijdens het tentamen niet gebruikt. Gelet op de omstandigheid, dat de
collegebank zijn zicht op de grond grotendeels ontnamen, was het volgens X ook feitelijk onmogelijk van
de aantekeningen gebruik te maken.
Mw. Van Beers geeft aan, dat een van de surveillanten vanaf het begin van het tentamen is opgevallen
dat X herhaaldelijk en langdurig naar de grond keek en dat dit aanleiding is geweest om te gaan kijken
wat daarvan de reden was. Vervolgen is geconstateerd dat er tekstmateriaal op de grond lag.
Overweging van de Examencommissie
De examencommissie constateert dat X tijdens het tentamen Encyclopedie II d.d. 20 augustus 2012
toegang had tot aantekeningen waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan.
Conclusie
Op grond van het Huishoudelijk reglement tentamens Opleidingen Nederland recht, Notarieel recht en
Criminologie mogen boeken, dictaten, uittreksels enz. niet aanwezig zijn anders dan in een gesloten tas,

tenzij het gebruik uitdrukkelijk door de examinator wordt toegestaan of wordt voorgeschreven. De
commissie stelt op grond van het bovenstaande vast dat X tijdens het tentamen heeft gehandeld in
strijd met het reglement.
Sanctie
De commissie neemt in aanmerking dat X tot nu toe geen handelingen heeft verricht die hebben geleid
tot het opleggen van een sanctie. De commissie is echter van mening dat de overtreding
afkeurenswaardig is. Daarom, gezien de eerdergenoemde overwegingen, besluit de commissie tot het
opleggen van een sanctie bestaande uit toekennen van het cijfer 0 voor het tentamen Encyclopedie II
d.d. 20 augustus 2012.
Aldus besloten op 14 september 2012.
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