
Civiel Effect Rechtsgeleerdheid 
 
Aanvang studie vanaf september 2013 

 

Voor studenten die aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (hierna: FdR) van de Universiteit Leiden 
aan hun bacheloropleiding zijn begonnen op 1 september 2013 of daarna, geldt voorlopig 
onderstaande civiel effectregeling ter verkrijging van het Juridisch Civiel Effect (hierna: CE) 
benodigd voor toegang tot de togaberoepen. Vanwege ontwikkelingen in de landelijke regelgeving 
m.b.t. CE wordt deze regeling mogelijk op termijn gewijzigd. 
 

 
Voor alle juridische bacheloropleidingen FdR, in combinatie met een juridische Master van de FdR 
Leiden, moeten voor het civiel effect in ieder geval de volgende vakken zijn behaald: 

Onderneming & Recht (BA II, 10 ec) 

Bestuursrecht (BA II, 5 ec) 

Materieel Strafrecht (BA II, 10 ec) 

Verbintenissenrecht (BA II, 10 ec) 

Goederenrecht (BA III, 5 ec) 

Burgerlijk procesrecht (BA III, 5 ec) 

Bestuursprocesrecht (BA III, 5 ec) 

Strafprocesrecht (BA III, 10 ec) 
  

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, alle afstudeerrichtingen 
Bovenstaande vakken zijn onderdeel van het verplichte curriculum van de 
bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek). Het CE wordt verkregen indien na het behalen van 
de bachelor tevens een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald.  
 
Bovenstaande vakken zijn niet allemaal onderdeel van het verplichte curriculum van de 
bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichtingen: Recht & Bedrijfswetenschappen; 
Recht & Economie en International Business Law.  
Studenten van deze afstudeerrichtingen moeten derhalve aanvullend aan het verplichte curriculum 
de volgende vakken behalen: 
 Bestuursprocesrecht   (BA III, 5 ec), aangeboden in de opleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek); 

 Formeel Strafrecht CE   (BA, 5 ec), in plaats van bovenstaand vak ‘Strafprocesrecht’ van 10 ec 
speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak. 

Beide vakken worden met ingang van studiejaar 2015-2016 voor het eerst aangeboden. Het CE wordt 
verkregen indien na het behalen van de bachelor én de twee aanvullende vakken, tevens een 
juridische master van de FdR Leiden wordt behaald. 
 



Fiscaal Recht 
 
Bovenstaande vakken zijn niet allemaal onderdeel van het verplichte curriculum van de 
bacheloropleiding Fiscaal Recht. Studenten van deze opleiding moeten derhalve aanvullend aan het 
verplichte curriculum de volgende vakken behalen, dit kan deels in de vrije keuzeruimte: 
Burgerlijk procesrecht (BA III, 5 ec) 
Goederenrecht  (BA III, 5 ec) 
Bestuursprocesrecht* (BA III, 5 ec) 
Formeel Strafrecht CE (BA, 5 ec) 
   
De eerste drie genoemde vakken worden aangeboden in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 
(klassiek). 
  
* Of:  het vak ‘Bestuursrecht’ (BAII, 5 EC) voor studenten BA Fiscaal recht die genoemd vak hebben 
behaald in het studiejaar 2014-2015, 2015-2016 of 2016-2017 (dit i.v.m. het nieuwe ba-
onderwijsprogramma en de wijziging van inhoud van vakken). 
Vanaf het studiejaar 2017-2018 kan enkel het vak Bestuursprocesrecht voor het Civiel Effect worden 
behaald. 
Het specifieke vak ‘Formeel Strafrecht CE’ wordt met ingang van studiejaar 2015-2016 in het tweede 
semester speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak (in plaats van bovenstaand vak 
‘Strafprocesrecht’ van 10 ec). 
  
Het CE wordt verkregen indien na het behalen van de bachelor én de vier aanvullende vakken, tevens 
een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald. 
 
Notarieel Recht 
Bovenstaande vakken zijn niet allemaal onderdeel van het verplichte curriculum van de 
bacheloropleiding Notarieel Recht. Studenten van deze opleiding moeten derhalve aanvullend aan 
het verplichte curriculum de volgende vakken behalen, dit kan deels in de vrije keuzeruimte: 

Materieel Strafrecht (BA II, 10 ec) 

Bestuursprocesrecht (BA III, 5 ec) 

Formeel Strafrecht CE (BA, 5 ec) 

               
            
De eerste twee vakken worden aangeboden in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (klassiek).  
Het specifieke vak ‘Formeel Strafrecht CE’ wordt met ingang van studiejaar 2015-2016 in het tweede 
semester speciaal aangeboden als aanvullend CE-vak (in plaats van bovenstaand vak 
‘Strafprocesrecht’ van 10 ec).  
Het CE wordt verkregen indien na het behalen van de bachelor én de drie aanvullende vakken, 
tevens een juridische master van de FdR Leiden wordt behaald. 
 
Aanvang studie vóór september 2013 
Onderstaande regeling geldt voor studenten die begonnen zijn vóór september 2013. 
 
Afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid 
Voor de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid in combinatie 
met een Master Rechtsgeleerdheid moeten de volgende vakken zijn behaald:   

 Verbintenissenrecht (BA II, 10 ects)  

 Goederenrecht (BA III, 5 ects) 



 Burgerlijk procesrecht (BA III, 5 ects) 

 Staats- en bestuursrecht (BA II, 10 ects) 

 Straf- en strafprocesrecht (BA III, 10 ects)   

 

Afstudeerrichtingen Bedrijfswetenschappen, Economie en International Business Law 
Voor de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met afstudeerrichtingen Bedrijfswetenschappen, 
Economie en International Business Law wordt het Juridisch Civiel Effect behaald wanneer studenten 
het vak Straf- en strafprocesrecht (BA III) inhalen in combinatie met een Master Rechtsgeleerdheid.  

Fiscaal recht / Notarieel Recht 
Voor de opleiding Bachelor Fiscaal recht wordt het Juridisch Civiel Effect behaald wanneer studenten 
de vakken Burgerlijk procesrecht (BA III) en Straf- en strafprocesrecht (BA III) en Goederenrecht (BA 
III) inhalen in combinatie met een Master Fiscaal Recht.  
 
Voor de opleiding Bachelor Notarieel Recht wordt het Juridisch Civiel Effect behaald wanneer 
studenten het vak Straf- en strafprocesrecht (BA III) inhalen in combinatie met een Master Notarieel 
Recht. 
 


