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Anmodning om genoptagelse af afgørelse om permanent bortvisning
Vi har fra Rektorsekretariatet den 20. november 2020 modtaget dine
henvendelser om en afgørelse truffet den 25. juni 1999 om permanent
bortvisning fra Københavns Universitet. Da vi på rektors vegne behandler
klager over afgørelser vedrørende studerende og tidligere studerende, er det
Uddannelser og Studerende, der har behandlet din anmodning om
genoptagelse af den tidligere afgørelse.
Vi har i forbindelse med vores sagsbehandling modtaget flere skrivelser fra
dig om de begivenheder, der førte til bortvisningen. Herudover har du sendt
et svar på vores partshøring i sagen, og du har også gjort opmærksom på den
hjemmeside, som du har oprettet: https://www.preben.nl/, hvor bl.a. dine
oplevelser med universitetet beskrives.
Du har således detaljeret gennemgået, hvilke særlige omstændigheder, der
gjorde sig gældende for dig i perioden op til, at du blev bortvist. Vi
anerkender, at der har været tale om en meget belastende periode, både før
og efter bortvisningen.
Grundlaget for at genoptage din sag findes i en ulovbestemt pligt for os som
myndighed til at genoptage behandlingen af din sag. Det er muligt at
genoptage behandlingen, hvis1:
 der i forbindelse med en genoptagelsesanmodning fremkommer nye
faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen, at der er en vis
sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis
oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens
oprindelige stillingstagen til sagen
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 hvis der fremkommer nye retlige forhold, dvs. en væsentlig ændring af
retsgrundlaget med tilbagevirkende kraft, eller hvis der foreligger ikke
uvæsentlige sagsbehandlingsfejl i forhold til myndighedens oprindelige
afgørelse
Vi har nu behandlet din anmodning, og vi vurderer, at der ikke er grundlag
for at genoptage sagen.
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at de partsindlæg, som du har givet i
forbindelse med vores sagsbehandling, udgør detaljerede beskrivelser af
begivenhederne på daværende tidspunkt, og de konsekvenser som disse
havde for dit privatliv og din studietid, men at der ikke til sagen er indgået
nye oplysninger om sagsforløbet eller din nuværende situation, som vil
kunne medføre en ændret vurdering. Det skal bemærkes, at det uvægerligt
vil have store konsekvenser at blive permanent bortvist fra sin
igangværende uddannelse, og at dette i sig selv ikke kan medføre en
genoptagelse af sagen.
Vi har ikke ved afgørelsen om bortvisning fundet retlige mangler, herunder
særligt fejl ved den foretagne sagsbehandling. Det bemærkes, at
sagsbehandlingen i forbindelse med din bortvisning ved flere lejligheder
endvidere er gennemgået af andre myndigheder på baggrund af
henvendelser fra dig, herunder nuværende Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen. Vi kan her fx henvise til afgørelse af 19. februar 2001
fra den daværende Uddannelsesstyrelse.
Vi finder på ovennævnte baggrund således ikke grundlag for at genoptage
afgørelsen om bortvisning i din sag, og afgørelsen er således fortsat
gældende.
Vi skal beklage, at du har været nødt til at vente så længe på en afgørelse.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Klageadgangen er begrænset til retlige spørgsmål, og klagefristen er 2 uger
fra denne afgørelse er meddelt dig.
En eventuel klage skal sendes til Uddannelser & Studerende, hvorfra den vil
blive videresendt til styrelsen.
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