Samenvatting LOWI-besluit 2018-17
Trefwoorden: verschoonbare termijnoverschrijding, niet-ontvankelijkverklaring verzoek
Relevante bepalingen: artikel 7 van het Reglement LOWI 2018
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Verzoek
Het LOWI ontvangt op 17 augustus 2018 een verzoek om advies te geven aan het College van
Bestuur van de Universiteit Maastricht over het aanvankelijk oordeel van 3 juli 2018. De termijn voor
het indienen van een verzoek bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag van dagtekening van het oordeel van het Bestuur (artikel 7, derde lid, van het Reglement LOWI 2018). Het
LOWI constateert dat het verzoek op 13 augustus ontvangen had moeten zijn.
Toelichting termijnoverschrijding
Een na afloop van de termijn ingediend verzoekschriftschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat Verzoeker in verzuim is geweest. Dan wordt de
termijnoverschrijding verschoonbaar geacht. Op verzoek van het LOWI heeft Verzoeker toegelicht
waarom volgens hem de termijnoverschrijding verschoonbaar kan worden geacht. Verzoeker dacht
dat hij zijn verzoek voor 16 augustus 2018 moest indienen. Het is niet gelukt op 15 augustus 2018 de
documenten persoonlijk bij het LOWI te bezorgen. De reactietijd lag midden in de vakantieperiode
en het was moeilijk om in samenwerking met Verzoekers vertrouwenspersoon een brief op te
stellen, die de hele geschiedenis en complexe materie begrijpelijk en correct weergaf. De CWIprocedure duurde langer dan een jaar. Het zou daarom onrechtvaardig zijn als enkele dagen
vertraging zou leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring.
Beoordeling ontvankelijkheid verzoek
Naar het oordeel van het LOWI zijn er geen gronden waarop redelijkerwijs kan worden geoordeeld
dat Verzoeker niet in verzuim is geweest:
- De rechtsmiddelverwijzing in het (aanvankelijk) oordeel van het Bestuur is duidelijk en juist.
- Verzoeker heeft op 15 augustus 2018 het verzoek niet persoonlijk kunnen afgeven bij het
LOWI, maar de termijn was toen al overschreden. Dat de termijn in de vakantieperiode
eindigde en het daardoor moeilijk was om met zijn vertrouwenspersoon een verzoek op te
stellen, levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Verzoeker had hiervoor zelf
adequate maatregelen kunnen treffen om zijn eigen belangen te behartigen.
- De duur van een CWI-procedure belemmert niet de tijdige indiening van een verzoek en levert
geen verschoonbare termijnoverschrijding op.
- Verzoekers beroep op het belang van de procedure en zijn inzet om tijdens de CWI-procedure
het integriteitsvraagstuk, het maatschappelijk belang van zijn verzoek aan te kaarten, leveren
ook geen verschoonbare grond op. Dit zijn eerder uitingen van verontwaardiging dan een
mogelijke verklaring voor de geconstateerde termijnoverschrijding.
Besluit LOWI:
Het verzoek is buiten de daartoe gestelde termijn ingediend en moet niet-ontvankelijk worden
verklaard. Op grond van artikel 7, eerste lid, van Reglement LOWI 2018 neemt het LOWI het verzoek
nier in behandeling en wordt geen advies uitgebracht aan het Bestuur.

