
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
 

Onderwerp: Overgangsregelingen nav.  

  onderwijsprogramma’s 2010-2011 c.q. curriculumwijzigingen miv. 1 sept. 2010 

bij de vier bachelor- en master-opleidingen: Rechtsgeleerdheid, Notarieel, 

Fiscaal en Criminologie 
 
 

Leiden, 22 juli 2010 

 

 

Overzicht van hierna opgenomen wijzigingen: 
 

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie Civiel recht 

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie Ondernemingsrecht 

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie Staats- en bestuursrecht  

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie European Law  

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie Public International Law  

- Master  Rechtsgeleerdheid - specialisatie Encyclopedie en filosofie van het recht   

 

- bachelor  Fiscaal Recht 
- Master  Fiscaal Recht 

 

- bachelor  Notarieel Recht 
 

- De (oude, tweedejaars-)vakken  

‘Belastingrecht’ (B2030) &   
‘Inleiding Belastingrecht voor Fiscalisten en Notarielen’ (B2104)  

van de opleidingen 

- bachelor Rechtsgeleerdheid &  

- bachelor Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid-Bedrijfswetenschappen  &  

- bachelor Combinatiestudie Rechtsgeleerdheid – Economie & 

- bachelor Fiscaal recht & 

- bachelor Notarieel recht 

 

- bachelor  Criminologie 
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Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Civiel recht 
 
1) Ivm Profileringsvak A ‘Arbeidsovereenkomstenrecht’ (voorheen ‘Sociaal recht’) 
 
Omdat de (oude) benaming ‘Profileringsvak Sociaal recht’ en de nieuwe benaming ‘Profileringsvak 
Arbeidsovereenkomstenrecht’ ‘uitwisselbaar’ zijn kan dit worden verwerkt in het inschrijvingssysteem Campus 
Solutions (categorie ‘equivalent’).  
Studenten die vóór 1 september 2010 de masterspecialisatie zijn begonnen én dit vak al hebben behaald, 
studeren na 1 sept. 2010 af met op hun diplomasupplement de oude benaming ‘Profileringsvak Sociaal recht’ 
- alle andere studenten studeren af met op hun cijferlijst de nieuwe benaming ‘Profileringsvak 
Arbeidsovereenkomstenrecht’ 
 
2) Ivm de nieuwe profileringsvakken D ‘Internationaal transportrecht’ & F ‘Huurrecht’ & G ‘Capita selecta 
arbeidsrecht’: 
Studenten die vóór 1 september 2010 zich hebben ingeschreven voor de master(specialisatie) 
Rechtsgeleerdheid/Civiel recht studeren af op basis van het (oude) examenprogramma zoals dat gold vóór 1 
september 2010. Dwz. zij kunnen alleen afstuderen met in hun curriculum de 4 profileringvakken zoals die 
vóór 1 sept. 2010 in het curriculum waren opgenomen, namelijk de Profileringsvakken A, B, C en E: 
‘Arbeidsovereenkomstenrecht’ voorheen ‘Sociaal recht’ (zie noot 1), ‘Verzekeringsrecht’, ‘English Contract 
Law’ en ‘Bouwrecht’ (zij kunnen dus NIET afstuderen op basis van de met ingang van 1 sept. 2010 nieuw 
opgenomen profileringsvakken D, F en G) 
 
3) Ivm Profileringsvak D ‘Internationaal transportrecht’ 
De inhoud van het profileringsvak ‘Internationaal transportrecht’ bestaat mede uit onderwerpen, thema’s en 
onderwijsstof van de keuzevakken ‘Zeerecht I’ en ‘Zeerecht II’. Vanwege die zogenoemde ‘overlap’ van de 
inhoud van die vakken mogen studenten die in hun bacheloropleiding de keuzevakken Zeerecht I en/of 
zeerecht II hebben behaald zich niet inschrijven voor het vak ‘Internationaal transportrecht’. 
 
4) Ivm. Profileringsvak E ‘Bouwrecht’: 
Voor ‘Profileringsvak Bouwrecht’ geldt dat studenten die het (bachelor-)keuzevak ‘Bouwrecht’ hebben behaald 
zich niet kunnen inschrijven voor het masterbak ‘Profileringsvak Bouwrecht’ (vanwege de zogenoemde 
‘overlap’ van de inhoud van het vak). 
 
Toelichting WIJZIGINGEN master-specialisatie Civiel recht 2010-2011 
 
A) Binnen de masterspecialisatie Civiel recht is een aantal ‘accenten’ ontwikkeld. Doel is om deze 

specialisatie nader te profileren en haar door het aanbieden van keuzetrajecten (nog) aanlokkelijker 
te maken, zowel voor Leidse studenten als voor elders studerenden.  
 

B) Er komen vijf accenten: Algemeen, Togapraktijk, Internationaal, Onroerend goed, en Arbeidsrecht.  
 

C. Inhoud accenten 
(1) De accenten als zodanig bestaan uit 20 (van de 60) ECTS.  
 
(2)  De accenten bestaan in beginsel uit  
(a) twee vaste zgn. profileringsvakken plus  
(b) een op het accent toegespitst scriptie-onderwerp.  
 
(3) Voor de ‘Togapraktijk’ wordt binnen het vak Practicum een nieuwe variant ontwikkeld.  

 
(4) Bij het accent ‘Togapraktijk’ kunnen studenten hun scriptie schrijven in het verlengde van het 
‘Practicum togapraktijk’ dat deze studenten volgen; studenten kunnen natuurlijk ook (op vrijwillige 
basis) een stage volgen en die bij hun scriptie betrekken. 
  
(5) Voor het accent ‘Internationaal’ is één van de vaste profileringsvakken het nieuwe vak 
‘Internationaal transportrecht’ (zie noot 3.a bij het onderwijsprogramma over de relatie tot de oude 
keuzevakken ‘Zeerecht I’ en ‘Zeerecht II’).  

 
(6) Voor het accent ‘Arbeidsrecht’ is door de afd. Sociaal recht het nieuwe vak ‘Capita selecte 
arbeidsrecht’ ontwikkeld.  



Faculteit der Rechtsgeleerdheid   

Overgangsregelingen Onderwijsprogramma 2010-2011 

3 

 

 
Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Ondernemingsrecht 
 

 
2010-2011 - WIJZIGING BENAMING TWEE VAKKEN bij masterspecialisatie Ondernemingsrecht 
 
1) De benaming van twee mastervakken wordt gewijzigd. 
(in 2009-2010) ‘Internationaal Commercieel Recht’ (10 EC, 1

e
 sem) wordt: 

‘Europees Vennootschaps- en Insolventierecht’ (Engels: European Company and Insolvency Law) - 10 
EC; 
 
2) (in 2009-2010) ‘Internationaal Contracten- en Financieringsrecht’ (5 EC, 1

e
 sem.) wordt:  

‘Internationaal Commercieel Contracteren’ (Engels: ‘International Business Law’). 
 
Overgangsregeling: 
Omdat de (oude) vakbenamingen en de nieuwe benamingen uitwisselbaar zijn (en de naamwijziging dus niet 
met inhoudelijke wijzigingen van de vakken gepaard gaat) kan dit worden verwerkt in het inschrijvingssysteem 
Campus Solutions (categorie ‘equivalent’). Studenten die vóór 1 september 2010 de masterspecialisatie zijn 
begonnen én één of beide van de vakken al hebben behaald, studeren na 1 sept. 2010 af met op hun 
diplomasupplement (de cijferlijst) de oude benaming van het vak - alle andere studenten studeren af met op 
hun diplomasupplement de nieuwe vakbenaming.   
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Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Staats- en bestuursrecht  
 

 
BIJ het 
‘Gebonden keuzevak’: (bestaande uit)  
Omgevingsrecht*, of  
Publiekrechtelijk gezondheidsrecht (voorheen: Bestuursrechtelijk Gezondheidsrecht) ** 
 
* Met ingang van 2010-2011 geldt dat er ook geen overlap (meer) is tussen het (bachelor) keuzevak 
Omgevingsrecht (B 7708) en het gebonden master keuzevak Bestuurlijk gezondheidsrecht (23011272).   

[In 2009-2010 gold de regel dat studenten die in de bacheloropleiding het keuzevak Omgevingsrecht 
(vakcode B 7708) hadden gevolgd mogen in de masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht niet het 
gebonden keuzevak Omgevingsrecht mochten volgen omdat dit een zogenoemd corresponderend 
vak was, dwz. een vak met een ‘overlap’, en daarom moesten die studenten dan Gebonden keuzevak 
Bestuursrechtelijk Gezondheidsrecht volgen. Met ingang van 2010-2011 is de opzet en inhoud van de 
vakken zodanig gewijzigd dat er geen prak meer is van een significante mate van overlap.] 

 
** Tussen het (bachelor) keuzevak ‘Gezondheidsrecht’ (B7223) en het gebonden master keuzevak 
‘Bestuursrechtelijk Gezondheidsrecht’ dat met ingang van 1 september 2010 gaat heten ‘Publiekrechtelijk 
gezondheidsrecht’ was en is geen overlap.  
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Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie European Law  
 
 
WIJZIGING PROGRAMMA European Law 2010-2011 
 
Het curriculum van de masterspecialisatie European Law wordt als volgt gewijzigd: 
 
- In het 1

e
 semester worden de vakken verzorgd die onder de noemer zijn te brengen van ‘institutioneel recht’ 

en het 2
e
 semester heeft als thema ‘materieel recht’. 

 
- Het vak ‘European Union Law’ (10 ec) zoals dat in 2009-2010 was opgenomen in het 1e semester (dat 
alleen werd aangeboden aan de internationale studenten) wordt ‘getransformeerd’ tot het nieuwe vak ‘EU 
Substantive Law’ (10 ec) dat wordt verzorgd voor alle studenten en dat wordt geroosterd in het 2

e
 semester; 

 
- Het vak ‘The Union in the World’ (10 ec) dat in 2009-2010 was geroosterd in het 2

e
 semester verhuisd van 

dat 2e sem naar het 1e sem. en wordt in omvang teruggebracht van 10 ec naar 5 ec; 
 
- Het vak ‘EU Institutional Law’#  van 5 ec (dat in 2009-2010 in het 1

e
 sem. alleen werd aangeboden aan 

Nederlandse studenten) wordt miv. 2010-201 verzorgd voor ALLE studenten en vanwege de samenhang in 
thematiek wordt dit vak samengevoegd met het vak dat in 2009-2010 in het curriculum was opgenomen als 
‘General Principles of EU Law’ (5 ec) in het 1

e
 sem. (dat al aan alle studenten werd aangeboden) tot het 

nieuwe vak ‘EU Institutional Law & General Principles of EU Law’ (10 ec). 
# NB In 2009-2010 is in de ruimte die vrijkwam door het terugbrengen van het vak ‘Recht realiseren’ 
van 10 naar 5 ec het vak ‘EU Institutional Law’ aangeboden voor (alleen) de Nederlandse studenten 
(naast 5 EC ‘Recht realiseren’ Rechtsvinding of Rechtshandhaving); 

 
- Nederlandse (dwz. niet de internationale, buitenlandse) studenten krijgen de optionele, gebonden 
keuzevariant dat zij in het 1

e
 semester kunnen kiezen uit de vakken ‘The Union in the World’ (in de nieuwe 

omvang van 5 ec) of ’European Protection of Human Rights’ (5 ec), omdat zij in het curriculum het vak 
‘Recht realiseren’ volgen en hun curriculum zonder deze matregel een omvang zou hebben van 65 ec in 
plaats van de wettelijk voorgeschreven maximale omvang van 60 ec per studiejaar. 
 
Overgangsregeling: 
Voor de studenten die vóór 1 september 20010 de opleiding zijn begonnen geldt dat die afstuderen onder het 
onderwijs- c.q. examenprogramma zoals dat gold op 1 september 2009 en 1 februari 2010.  Die studenten die 
vóór 1 sept. 2010 aan de opleiding zijn begonnen en die de vakken die miv. 1 sept. 2010 worden gewijzigd op 
31 aug. 2010 nog niet hebben behaald, krijgen een voorziening die er uit bestaat dat zij die vakken in 2010-
2011 alsnog kunnen afleggen en behalen in het 1

e
 respectievelijk het 2

e
 sem. (dwz. overeenkomstig de 

indeling van het programma 2009-2010). Met inachtneming van aard, inhoud en opzet van de 
(oorspronkelijke) vakken wordt die studenten een aangepaste onderwijs- en tentamen modaliteit aangeboden. 
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Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Public International Law  
 

 

WIJZIGING PROGRAMMA PIL 2010-2011 
Het curriculum van de masterspecialsiatie PIL wordt als volgt gewijzigd: 
 
- Het Nederlandstalige vak ‘Bescherming oorlogsslachtoffers onder internationaal recht’ (5 ec) dat in 
2009-2010 voor Nederlandse studenten werd verzorgd, wordt omgezet in een Engelstalige variant 
‘Protection of Victims of War’ voor ALLE studenten. 
 
- De internationale, buitenlandse studenten hadden in 2009-2010 voor 10 ECTS een (gebonden) 
keuzemogelijkheid tussen het vak ‘European Union Law’ en het vak ‘International Relations’. Het geboden 
keuze-element wordt eruit gehaald: ‘European Union Law’ komt te vervallen en (alleen) ‘International 
relations’ wordt gehandhaafd en tevens wordt ‘International relations’ in omvang teruggebracht van 10 naar 5 
ec. 
 
Overgangsregeling: 
- Voor de studenten die vóór 1 september 2010 de opleiding zijn begonnen geldt dat die afstuderen onder het 
onderwijs- c.q. examenprogramma zoals dat gold op 1 september 2009 en 1 februari 2010.   
- Die studenten die vóór 1 sept. 2010 aan de opleiding zijn begonnen en die de vakken die miv. 1 sept. 2010 
worden gewijzigd op 31 aug. 2010 nog niet hebben behaald, krijgen een voorziening die er uit bestaat dat zij 
die vakken in 2010-2011 alsnog kunnen afleggen en behalen in het 1

e
 respectievelijk het 2

e
 sem. (dwz. 

overeenkomstig de indeling van het programma 2009-2010). Met inachtneming van aard, inhoud en opzet van 
de (oorspronkelijke) vakken wordt die studenten een aangepaste onderwijs- en tentamenmodaliteit 
aangeboden. Concreet impliceert dit dat, indien benodigd, die regeling/voorziening er uit zal bestaan dat die 
studenten in het 1

e
 semester het vak ‘International relations’ nog kunnen doen in een omvang van 10 ec en 

het (nieuwe) vak ‘Protections of Victims of War’ nog afleggen onder de oude benaming. 
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Master Rechtsgeleerdheid - specialisatie Encyclopedie en filosofie 
van het recht  
 
 
ROOSTERWIJZIGING EFR 2010-2011 - wijziging twee vakken qua semesterindeling 
 
In het curriculum van de masterspecialisatie Encyclopedie en filosofie van het recht worden twee vakken qua 
roostering gewisseld van semester.  
- Het betreft het vak ‘Ethiek’ dat in 2010-2011 in het 2

e
 sem. wordt verzorgd (en dat in 2009-2010 werd 

verzorgd in het 1
e
 semester)  

- en het vak ‘Rechtstheorie en het civiel recht’ dat in 2010-2011 in het 1
e
 sem. wordt verzorgd (en dat in 

2009-2010 werd verzorgd in het 2
e
 semester).  

 
Overgangsregeling: 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2010 (de ingang van het nieuwe curriculum) aan de opleiding zijn begonnen 
geldt als regeling/voorziening dat studenten die al bezig zijn met de master, maar die op 31 augustus 2010 
‘Ethiek’ en/of ‘Rechtstheorie en het civiel recht’ nog niet hebben behaald, die vakken in 2010-2011 alsnog 
kunnen afleggen en behalen in het 1

e
 respectievelijk het 2

e
 sem. (dwz. overeenkomstig de indeling van het 

programma zoals dat gold ijn 2009-2010). Met inachtneming van aard, inhoud en opzet van de 
(oorspronkelijke) vakken wordt die studenten een aangepaste onderwijs- en tentamen modaliteit 
aangeboden). Hoogstwaarschijnlijk krijgen die studenten het vak als ‘literatuur-variant’ aangeboden naar 
aanleiding waarvan zij als tentamen een essay/opdracht schrijven, bij een van de vakken hoogstwaarschijnlijk 
gevolgd door een mondeling tentamen. 
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Master Fiscaal Recht 
  

 
 
WIJZIGING programma 2010-2011 masteropleiding Fiscaal recht 
 
In het zogenoemde ‘gebonden keuzevak’ in de master Fiscaal recht hadden studenten in 2009-2010 de 
keuze: of in het buitenland een vak volgen (‘keuzevak buitenland’) of het vak ‘Belastingverdragen’(M4071) in 
Leiden volgen. Dit wordt voor studenten die zich met ingang van of na 1 september 2010 inschrijven voor 
deze master gewijzigd c.q. aangevuld met de mogelijkheid om het mastervak ‘Omzetbelasting’ van de VU te 
volgen. 
De studenten die vóór 1 september 20010 met de masteropleiding zijn begonnen studeren af op basis 
van het onderwijs- c.q. examenprogramma zoals dat gold voor 2009-2010.   
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Bachelor Notarieel Recht 
 
 
2
e
 studiejaar Notarieel Recht  

In het tweede jaar van de bachelor Notarieel recht worden met ingang van 2010-2011 de twee vakken 
'Algemeen bestuursrecht' (B 2108) en 'Bijzonder bestuursrecht' (B 2110) van beide 5 ec samengevoegd 
tot het nieuwe vak ‘Algemeen en bijzonder bestuursrecht voor notariëlen’ van 10 ec met niveau 300. 
 
Voor studenten die vóór 1 sept. 2010 (de ingang van het nieuwe curriculum) aan de bachelor opleiding 
Notarieel recht zijn begonnen en die op 31 augustus 2010 de vakken ‘algemeen bestuursrecht’ en/of 
‘bijzonder bestuursrecht’ nog niet hebben behaald, is een overgangregeling getroffen.  
 
'Overgangsregeling’: 
a.- Studenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bachelor opleiding Notarieel recht en die op 
31 augustus 2010 of  'Algemeen bestuursrecht' (B 2108) of 'Bijzonder bestuursrecht' (B 2110) hebben 
behaald krijgen een voorziening c.q. worden in de gelegenheid gesteld om het andere vak nog in de oude 
vorm af te ronden. Met inachtneming van aard, inhoud en opzet van de (oorspronkelijke) vakken wordt die 
studenten een aangepaste onderwijs- en tentamen modaliteit aangeboden. 

NB administratief-technisch - Deze studenten studeren dus af met twee afzonderlijke cijfers. . 
 
b.- Studenten die vóór 1 september 2010 zijn begonnen met de bachelor opleiding Notarieel recht en die op 
31 augustus 2010 noch 'Algemeen bestuursrecht' (B 2108) noch 'Bijzonder bestuursrecht' (B 2110) hebben 
behaald, studeren niet (meer) af met die beide vakken, maar in/met het nieuwe vak ‘Algemeen en bijzonder 
bestuursrecht voor notariëlen’. 

NB administratief-technisch - In Campus is voor studenten en studieadviseurs vooralsnog in het 
examenprogramma de oude (examenprogramma) constructie zichtbaar. In de loop van 2010-2011 zal 
het systeem worden gefilterd op studenten die onder categorie b vallen en daarna zal in campus de 
nieuw constructie en dus nieuwe benaming zichtbaar worden.  
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Voor de studenten die vóór 1 september 2009 zijn begonnen aan de bachelor 
opleiding en die ook in het studiejaar 2009-2010 de vakken  
- ‘Inleiding Belastingrecht voor Fiscalisten en Notarielen’ (B2104) &  
- ‘Belastingrecht’ B2030  
(nog) niet hebben behaald, 
is er een regeling getroffen [omdat het hertentamen in aug. 2010 namelijk de laatste kans was om deze 
vakken af te ronden].  
 
- Voor de studenten (ba-Rechtsgeleerdheid) die ‘Belastingrecht’-oud (B2030) nog niet hebben gehaald 
dienen het (nieuwe) propedeusevak ‘Belastingrecht’ B1026 te behalen.  
 
- Specifieke overgangsregeling ‘Inleiding belastingrecht voor fiscalisten en notarielen’ 
De studenten van de opleiding bachelor Fiscaal recht en bachelor Notarieel recht die het vak ‘Inleiding 
belastingrecht voor fiscalisten en notariëlen’ (B2104) niet hebben gehaald, dienen het (nieuwe) 
propedeusevak ‘Belastingrecht’ (B1026) te volgen en daarin tentamen af te leggen. Omdat het niveau van het 
propedeusevak lager ligt dan het niveau van het oude vak ‘Inleiding belastingrecht voor fiscalisten en 
notarielen’ moeten deze studenten een extra opdracht doen.  
Die opdracht - die erop neerkomt dat een rechterlijke uitspraak van een annotatie moet worden voorzien - kan 
worden aangevraagd bij het secretariaat van de afdeling Belastingrecht. Dit aanvragen moet gebeuren 
uiterlijk twee weken voordat het tentamen Belastingrecht wordt gedaan. Er wordt voor de opdracht een 
afzonderlijk cijfer gegeven. Het eindcijfer dat voor het vak ‘Inleiding belastingrecht voor fiscalisten en 
notariëlen’ wordt behaald wordt berekend: 2/3 x cijfer tentamen + 1/3 cijfer opdracht. 
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Criminologie  
 
propedeuse Criminologie 
 
- Het vak ‘Inleiding Rechtspsychologie’ wordt met ingang van 2010-2011 verzorgd in het 1

e
 semester (ipv. 

in 2009-2010 in het 2
e
 semester). 

 
- Het vak ‘Methoden en technieken van criminologisch onderzoek I’ wordt met ingang van 2010-2011 
verzorgd in het 2

e
 semester (ipv. het 1

e
 semester). 

In het 1
e
 sem. is ‘M&T’ namelijk een zeer zwaar vak en door dit te verschuiven en door de koppeling aan het 

vak ‘Beschrijvende criminologie’ wordt dit vak en die zwaarte beter ingebed en ondervangen.  

 
 

      o-o-o 


