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Aan : College van Bestuur EUR 

Van :  Mw.mr. Mirjam Carp-den Baas en mr. Bart Van Mulken 

Kenmerk :  JZ 

Datum :  27 mei 2020 

Onderwerp :  Korte toelichting op Jaarverslag rechtsbescherming 2019 

Het Jaarverslag rechtsbescherming toont het feitelijke aantal ingediende klachten, beroep- en 

bezwaarschriften per rechtsbeschermingsgremium. De reden voor het indienen van een zaak wordt niet 

geduid. De drijfveer is immers persoonlijk (Wbp). 

 

Algemeen 

Het aantal zaken dat tot behandeling heeft geleid door de verschillende rechtsbeschermingsgremia week in 

2019 niet noemenswaardig af van de jaren 2018, 2017 en 2016.  

Nieuw in het Jaarverslag is het onderwerp ‘Behandeltermijn’. In 2019 is ingezet op behandeling van zaken 

binnen wettelijk gestelde termijnen. 

 

Adviescommissie voor de bezwaarschriften 

Het aantal ingediende zaken wijkt niet af van eerdere jaren.  

Het aantal zaken dat geschikt of ingetrokken is, wijkt wel af. In eerdere jaren werd een zaak buiten 

behandeling gesteld en gerekend als ingetrokken wanneer bezwaarmaker niet meer reageerde. Deze 

handelwijze is vanuit juridisch oogpunt niet correct en in 2019 door Legal Protection niet meer gevolgd. 

Dergelijke zaken zijn behandeld door de ACB, wat heeft geleid tot een lager aantal schikkingen en een hoger 

aantal adviezen. 

 

College van Beroep voor de Examens 

Het aantal ingediende zaken in 2019 is gedaald ten opzichte van 2018 maar niet ten opzichte van 2017.  

Er kan geen betrouwbare verklaring worden gegeven voor de stijging van het aantal zaken in 2018, ten 

opzichte van de jaren 2019 en 2017.  

 

Commissie wetenschappelijke integriteit 

Het aantal zaken is over de jaren gelijk. In de loop van 2019 is besloten de behandeling van klachten 

wetenschappelijke integriteit bij Juridische Zaken/Legal Protection te beleggen. 

 

Faciliteit Rechtsbescherming (FR) 

De EUR heeft net als de andere instellingen in het hoger onderwijs “één-loket” waar studenten hun bezwaren, 
beroepen, klachten en meldingen kunnen indienen: de Faciliteit Rechtsbescherming (FR). De inhoud van de 

meldingen en klachten zijn meestal operationele van aard (vieze toilet, lekkages, restitutie collegegeld e.d.). 

Vanaf 1 september 2017 wordt de FR beheerd door Juridische Zaken/Legal Protection. 

Bezwaren en beroepen worden vanuit de faciliteit rechtstreeks doorgeleid naar het CBE of de ACB. 

Klachten en meldingen worden doorgeleid naar de desbetreffende beheerder. 
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Het aantal zaken in 2017 was vanaf 1 september (4 maanden) 73.  

In 2018 is het aantal zaken niet bijgehouden. 

Het aantal zaken in 2019 wijkt niet noemenswaardig af van het aantal zaken in 2017 wanneer rekening 

gehouden wordt met het stijgende aantal ingeschreven studenten. 

 

Geschillencommissie Iudicium Abeundi 

Deze commissie is in 2018 ingesteld en de in 2019 behandelde zaak is in 2018 ingediend. 

 

Geschillencollege niet-initiële opleidingen 

Er zijn geen afwijkende cijfers ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

Klachtadviescommissie 

In voorgaande jaren werden klachten over het gedrag van een bestuursorgaan (Titel 9.1 Algemene wet 

bestuursrecht) niet benoemd. Er is hierover geen informatie voorhanden. 

 

Klachtencommissie ongewenst gedrag 

Er was een duidelijke stijging te zien van het aantal SIAG-zaken in 2019. Deze toename zou verklaard kunnen 

worden door de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de media (#metoo), door het bespreekbaar 

maken van het onderwerp binnen de EUR, maar zou evenzeer verklaard kunnen worden door het 

verwachtingspatroon van buitenlandse, eerstejaars studenten en onbekendheid met westerse omgangs- en 

leefvormen en het gebruik van alcohol en drugs. Deze cijfers retrospectief duiden is speculatief. Wellicht 

kunnen de vertrouwenspersonen hierover nadere  informatie verstrekken. 

 

 


