REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VAN BEROEP (PhD APPEAL COMMITTEE)
NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT
ex art.22 Nyenrode PhD and EDP Rules and Regulations,
vastgesteld door de PhD Appeal Committee op 23 maart 2015

Artikel 1 - Instellen van beroep
1. Tegen een door de Doctorate Board op grond van de Nyenrode PhD and EDP Rules and
Regulations genomen beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep. De
Commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de Commissie.
2. Het instellen van beroep geschiedt door het indienen van een gemotiveerd schriftelijk
beroepschrift bij de voorzitter van de Commissie van Beroep. Het beroepschrift wordt
ondertekend en bevat tenminste:
a. de naam, adres en telefoonnummer van de appellant;
b. de dagtekening;
c. een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht,
met afschrift van het besluit;
d. de gronden waarop het beroep berust;
e. een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vordering.
3. De Commissie bevestigt de ontvangst van het beroepschrift schriftelijk aan de appellant, onder
vermelding van de datum van ontvangst. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de
vereisten gesteld in het tweede lid van dit artikel, stelt de Commissie de appellant hiervan in
kennis en nodigt de appellant uit het verzuim te herstellen binnen een daartoe gestelde
termijn. Indien de appellant niet binnen deze termijn het verzuim heeft hersteld, wordt het
beroep niet-ontvankelijk verklaard.
4. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 2 weken. De termijn vangt aan
met ingang van de dag na de dag, waarop het desbetreffende besluit van de Doctorate Board
aan de appellant is bekendgemaakt.
5. Een beroepschrift is tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn, zoals bedoeld in
het vorige lid, door de Commissie van Beroep is ontvangen. Indien het beroepschrift na afloop
van de termijn is ingediend dan wel ontvangen, blijft niet-ontvankelijkheid op grond daarvan
achterwege, indien de appellant aantoont, dat hij ten gevolge van bijzondere omstandigheden
redelijkerwijs niet in staat was tijdig beroep in te stellen

Artikel 2 – Toetsing door Commissie van beroep
1. De Commissie oordeelt of een besluit in strijd is met het recht. Dit is het geval als:
a. het besluit in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift;
b. het desbetreffende orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot
het besluit heeft kunnen komen;
c. het besluit in strijd is met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel
van behoorlijk bestuur.
2. De Commissie oordeelt niet inhoudelijk over het kennen of kunnen van de PhD en EDPstudent.
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Artikel 3 - Schriftelijke voorbereiding
1. De Commissie stuurt een afschrift van het beroepschrift aan de Doctorate Board en verzoekt
de Doctorate Board om binnen een termijn van 2 weken alle op het geding betrekking
hebbende stukken over te leggen en daarbij een verweerschrift te voegen.
2. De voorzitter kan desgevraagd bepalen, dat het verweerschrift later, binnen een door hem
redelijk geachte termijn, kan worden ingediend.
3. Van de stukken en het verweerschrift bedoeld in het eerste lid wordt aan de appellant
onverwijld een afschrift gezonden.
4. Tot 7 dagen voor de zitting bedoeld in artikel 5 kunnen belanghebbenden nadere stukken bij
de Commissie indienen.
5. De Commissie kan uit eigen beweging de door haar nodig geachte inlichtingen inwinnen en op
het geding betrekking hebbende stukken opvragen. De Doctorate Board zendt de Commissie
op verzoek onverwijld alle gevraagde stukken toe.
6. Het is de leden van de Commissie verboden in te gaan op een verzoek van partijen, hun
gemachtigden of hun raadslieden dan wel derden tot een persoonlijk onderhoud dan wel
bijzondere stukken in ontvangst te nemen aangaande een beroep dat aan hun oordeel
onderworpen is, is geweest of zal worden. Onder bijzondere stukken worden verstaan stukken,
die buiten de normale procedure worden ingediend.
7. Indien een verzoek als bedoeld in het zesde lid is gedaan, stelt het betrokken lid de voorzitter
hiervan in kennis.
8. De voorgaande leden zijn ook van toepassing op de secretaris.
9. Aan de Commissie geadresseerde bijzondere stukken zoals bedoeld in het zesde lid worden
door de Commissie onverwijld bij aangetekend schrijven aan de afzender geretourneerd. Op
deze stukken wordt geen acht geslagen. Van deze stukken wordt geen afschrift bewaard. De
Commissie tekent in het dossier de naam en het adres van de afzender aan, alsmede de
datum van ontvangst en terugzending.

Artikel 4 - Afhandeling zonder zitting
1. De Commissie kan in elke stand van het geding zonder behandeling ter zitting uitspraak doen,
indien het van oordeel is dat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of
kennelijk gegrond is.
2. De Commissie grondt haar uitspraak uitsluitend op de stukken die op het geding betrekking
hebben.

Artikel 5 - Oproeping zitting; gemachtigde, getuigen en deskundigen
1. Tenzij toepassing is gegeven aan het bepaalde in artikel 4, bepaalt de voorzitter op zo kort
mogelijke termijn de plaats waar en het tijdstip waarop de behandeling van het beroep ter
zitting zal plaatsvinden.
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2. De Commissie roept partijen tijdig op om op de zitting aanwezig te zijn en stuurt hen de op
het geding betrekking hebbende stukken.
3. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich door een
raadsman doen bijstaan. Voorts kunnen zij getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen
met dien verstande, dat zij de namen van die personen uiterlijk op de vierde dag voor de
zitting schriftelijk opgeven aan de Commissie en aan de tegenpartij. De Commissie doet
daarvan mededeling aan partijen in de oproep als bedoeld in het derde lid.
4. De Commissie kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen oproepen.

Artikel 6 - Samenvoeging en splitsing
1. De Commissie kan, ambtshalve of op verzoek van partijen, derden, wier belangen bij het
geschil rechtstreeks zijn betrokken, in het geding roepen. Elke derde wordt door de oproeping
partij in het geding.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kan ieder wiens belangen bij het geschil
rechtstreeks zijn betrokken, de Commissie verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een
der partijen te mogen voegen. Indien het verzoek wordt toegestaan, wordt de verzoeker partij
in het geding.
3. In gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid, treft de Commissie die maatregelen die voor
een goede procesgang nodig zijn.
4. De Commissie kan samenhangende zaken voegen en gevoegde zaken splitsen.

Artikel 7 - Wraking en verschoning
1. Voor de behandeling ter zitting kan elk der zittende leden door een of meer van de bij het
beroep betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden die het
vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken.
Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid zich verschonen.
2. De andere zittende leden beslissen zo spoedig mogelijk op het verzoek om wraking, tenzij de
betrokkene in de wraking berust. De beslissing is gemotiveerd en wordt zo spoedig mogelijk
aan de partijen en de betrokkene meegedeeld. Bij staking der stemmen is het verzoek
toegestaan.

Artikel 8 - Behandeling ter zitting
1. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van de Commissie, tenzij een van de
partijen verzoekt om een besloten zitting: in dat geval zal de behandeling van het beroep
plaatshebben in een zitting met gesloten deuren.
2. De Commissie van Beroep houdt voltallig zitting. Indien als gevolg van onvoorziene
omstandigheden een voltallige zitting niet mogelijk is, kan de voorzitter in overleg met partijen
besluiten de zitting doorgang te laten vinden in aanwezigheid van ten minste twee leden en de
voorzitter. Indien één der partijen niet met een dergelijke behandeling van het beroep kan
instemmen, wordt de zitting verdaagd tot een nader te bepalen datum.
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3. De voorzitter heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk der partijen de gelegenheid haar
standpunt toe te lichten. Ter zitting dienen de aanwezigen zich te gedragen naar de
aanwijzingen van de voorzitter. De voorzitter is bevoegd hen, die dit niet doen, te doen
vertrekken.
4. De secretaris woont de zitting bij. Hij maakt aantekening van het ter zitting verhandelde.
5. Partijen kunnen de inhoud van het beroep en van het verweer alsmede de gronden, waarop
deze berusten, tot aan de sluiting der zitting wijzigen, tenzij de Commissie van oordeel is, dat
de tegenpartij door deze wijziging onredelijk wordt benadeeld.
6. Indien voor de sluiting der zitting blijkt, dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de
Commissie bepalen, dat de behandeling ter zitting op een door de Commissie te bepalen
tijdstip zal worden voortgezet. Daarbij kunnen aan partijen aanwijzingen worden gegeven met
betrekking tot het bewijs.
7. Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mede, wanneer uitspraak zal
worden gedaan.

Artikel 9 - Beraadslaging en uitspraak
1. De Commissie beraadslaagt en beslist in de raadkamer. Het grondt haar uitspraak uitsluitend
op de stukken die ter inzage zijn gelegd alsmede op hetgeen ter zitting is naar voren gebracht
of, zonder dat de tegenpartij hierdoor wordt benadeeld, is overgelegd.
2. De secretaris woont de beraadslaging bij en heeft daarbij een raadgevende stem.
3. Omtrent hetgeen in raadkamer wordt verhandeld zijn de deelnemers aan het beraad tot
geheimhouding verplicht.
4. Indien de Commissie van Beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing geheel
of gedeeltelijk. De Commissie is niet bevoegd in de plaats van de geheel of gedeeltelijk
vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien
de beslissing is geweigerd, door de Doctorate Board alsnog in de zaak wordt beslist.
5. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.
6. De Doctorate Board voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de
uitspraak van de Commissie van Beroep. De Commissie kan daarvoor in haar uitspraak een
termijn stellen.
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