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I. INSCHRIJVING AAN DE FACULTEIT RECHTEN
Artikel 1.

Aanvraag voor toelating tot inschrijving

§1. Inschrijving als student aan de Universiteit Antwerpen verloopt via de centrale studentenadministratie.
Na de bevestiging van de inschrijving door de centrale studentenadministratie zorgt de student uiterlijk op 1
oktober met behulp van de verstrekte inloggegevens voor de elektronische registratie van het studieprogramma.
§2. In de hiernavolgende gevallen is een voorafgaande toelating tot inschrijving van de faculteit vereist:
 aanvraag toelating tot bachelor met studieduurverkorting of schakelprogramma;
 aanvraag toelating tot inschrijving met examencontract;
 aanvraag toelating tot inschrijving met creditcontract;
 combinatie van een bachelor- of masteropleiding in de rechten met een andere opleiding buiten de
faculteit rechten;
 aanvraag toelating tot inschrijving onder studievoortgangbewaking;
 aanvraag toelating tot inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet;
 aanvraag toelating tot inschrijving startend in het 2e semester.
De gemotiveerde aanvraag tot toelating en de nodige bewijsstukken moeten minstens vijf werkdagen vóór 1
oktober voor het 1e semester en minstens vijf werkdagen vóór 28 februari voor het 2e semester worden bezorgd
aan de facultaire studentenadministratie. De aanvraagformulieren worden elektronisch ter beschikking gesteld.
Artikel 2.

Bachelor met studieduurverkorting of schakelprogramma

§1. De studietrajectbegeleider verleent toegang tot het bachelorprogramma met studieduurverkorting of tot het
schakelprogramma aan:
1° houders van een universitair diploma of diploma hoger onderwijs van het lange type
(kandidaat/bachelor/master/licentiaat);
2° houders van het diploma van sociaal werk;
3° houders van het diploma bachelor bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk.
§2. De studieadviseur behandelt de aanvragen tot toelating tot de bachelor met studieduurverkorting door houders
van andere diploma’s.
§3. Het UDB neemt kennis van het intern beroep tegen de beslissingen genomen op grond van §1 en §2.
Artikel 3.

Examen- en creditcontract

§1. De studieadviseur beslist over de verzoeken om toelating tot inschrijving met examen- en creditcontract. De
studieadviseur houdt toezicht op de eerbiediging van de volgtijdelijkheid en de studieomvang. In geen geval
verleent de studieadviseur toelating tot inschrijving met examencontract voor opleidingsonderdelen waarvan de
Faculteitsraad tot contractrestrictie heeft beslist.
§2. De volgende opleidingsonderdelen komen ingevolge een beslissing van de Onderwijscommissie wegens hun
aard niet in aanmerking voor een examencontract:
1° in het bachelor- en schakelprogramma: ‘Rechtsmethodiek’; ‘Juridische argumentatieleer’; ‘Rechtstaalbeheersing
en debatklas’; ‘Schrijven van juridische teksten’; ‘Juridisch practicum’; ‘Taalgebruik Frans’ en ‘Taalgebruik Engels’;
2° in de masterprogramma’s :
 master in de rechten: meesterproef, ‘Communicatievaardigheden en conflictoplossingen’, grondige
studies;
 master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht: meesterproef, ‘Belastingstrategie en transfer pricing’,
grondige studies;
 Master of Laws: methodological courses, Master’s Project, modulevakken.
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Voor opleidingsonderdelen die wegens hun aard niet in aanmerking komen voor een examencontract, moeten
studenten een (aanvullend) creditcontract afsluiten.
§3. Voor de toepassing van §1 komen in het kader van de bevorderingsprocedure naar niveau A voor
federale ambtenaren enkel de volgende opleidingsonderdelen in aanmerking:
 Human Rights Law;
 Internationaal privaatrecht;
 Droit comparé;
 Insolventierecht m.i.v. zekerheden;
 Deontologie;
 Ethiek;
 bijzondere studies uit de opleiding master in de rechten;
 bijzondere studies uit de opleiding master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht.
De studieadviseur beoordeelt de voorgelegde praktijkervaring en gaat na of de aanvrager over de nodige
aanvangscompetenties beschikt.
Artikel 4.

Combinatie van een bachelor- of masteropleiding in de rechten met een andere opleiding binnen of
buiten de Faculteit Rechten

De studieadviseur behandelt de aanvragen tot combinatie van een bachelor- of masteropleiding in de rechten met
een andere opleiding binnen of buiten de Faculteit Rechten. Het UDB neemt kennis van het intern beroep.
Artikel 5.

Studievoortgangbewaking

§1. Per academiejaar wordt de studievoortgang van elke ingeschreven student bepaald. Om na te gaan of er sprake
is van studievoortgang, wordt voor elke student een studierendement berekend, en dit per opleiding waarin de
student is ingeschreven. Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten aanzien
van het aantal opgenomen studiepunten in eenzelfde opleiding. Streefdoel is een studierendement van 100%, want
dit betekent dat de student geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen die hij zelf in zijn studieprogramma heeft
opgenomen. Een studierendement van minder dan 60% over één academiejaar, eerste en tweede zittijd
inbegrepen, wordt beschouwd als een gebrek aan studievoortgang.
Indien een student in meerdere opleidingen is ingeschreven, bijvoorbeeld in een combinatie tussen bachelor in de
rechten en master in de rechten, wordt er steeds een studierendement bepaald per opleiding. Er wordt dus géén
rekening gehouden met de combinatie van de twee opleidingen: de studiepunten van beide opleidingen worden
niet opgeteld.
§2. Stelt de studieadviseur een gebrek aan studievoortgang vast, dan legt hij maatregelen van
studievoortgangbewaking op. Deze maatregelen kunnen zijn:
 bindende voorwaarden voor de inschrijving; of
 de weigering van verdere inschrijving.
Kandidaat-studenten kunnen dezelfde maatregelen van studievoortgangbewaking opgelegd krijgen op basis van hun
studieverleden aan andere instellingen.
§3. De studieadviseur weigert de verdere inschrijving indien voorheen zonder positief resultaat bindende
voorwaarden voor de inschrijving werden opgelegd. De studieadviseur weigert eveneens de verdere inschrijving
indien op basis van de gegevens van het dossier duidelijk wordt vastgesteld dat het opleggen van dergelijke
bindende voorwaarden geen positief resultaat zal opleveren.
§4. De studieadviseur weigert de verdere inschrijving in de bachelor- of masteropleiding rechten of in het
schakelprogramma rechten indien de student in elk van twee voorafgaande academiejaren voor die opleiding of dat
programma was ingeschreven en daarin telkens minder dan 60% van de opgenomen studiepunten heeft verworven.
§5. 1° Onverminderd de bepalingen onder §1, §2, §3 en §4 van dit artikel, kan een student die na een eerste
inschrijving in de bacheloropleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen waarbij géén bindende
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voorwaarden werden opgelegd bij de inschrijving, minder dan 30% van de studiepunten van zijn/haar
studieprogramma heeft verworven, enkel opnieuw inschrijven voor dezelfde opleiding na een voorafgaand
gesprek met de studietrajectbegeleider of een andere door de faculteit aangeduide studiebegeleider. Het
gesprek kan pas plaatsvinden indien de student voorafgaand aan de aanvraag van het gesprek een schriftelijke
reflectie indient. Een aanvraagformulier wordt elektronisch ter beschikking gesteld. Wordt de student na dit
gesprek tot verdere inschrijving toegelaten, dan wordt de inschrijving beperkt tot de opleidingsonderdelen uit
het modeltraject van het eerste jaar van de bacheloropleiding waarvoor hij nog geen credit heeft behaald.
2° Onverminderd de bepalingen onder §1, §2, §3 en §4 van dit artikel, wordt de verdere inschrijving van een
student die na een eerste inschrijving in de bacheloropleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen waarbij
géén bindende voorwaarden werden opgelegd bij de inschrijving, minder dan 50% van de studiepunten van zijn
studieprogramma heeft verworven en niet onder de toepassing van artikel 5, §5, 1° valt, beperkt tot de
opleidingsonderdelen uit het modeltraject van het eerste jaar van de bacheloropleiding waarvoor hij nog geen
credit heeft behaald, tenzij hij een creditbewijs heeft behaald voor de opleidingsonderdelen ‘Bronnen en
beginselen van het recht’, ‘Inleiding tot het privaatrecht’, ‘Personen- en familierecht’ én ‘Gerechtelijk recht’.
3° De bepalingen onder §5, 1° en 2° van dit artikel gelden eveneens voor de studenten van het
schakelprogramma rechten. De opgelegde maatregel van studievoortgangbewaking bestaat er voor hen in dat
zij worden beperkt tot de opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 1 van het schakelprogramma. Bereiken zij
geen 27 studiepunten, dan kunnen zij hun studieprogramma maximaal tot 27 studiepunten met
opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 2 aanvullen.
4° Voor studenten die onder de toepassing van §5, 1° of 2° van dit artikel vallen, maar die omwille van elders
behaalde credits vrijstelling hebben bekomen voor één of meer opleidingsonderdelen uit het modeltraject van
de bacheloropleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen, geldt de beperking tot opname van
opleidingsonderdelen uit het eerste bachelorjaar niet.
§6. De verdere inschrijving onder een creditcontract of examencontract met het oog op het behalen van individuele
credits wordt geweigerd, indien de student zich al tweemaal voor dat opleidingsonderdeel heeft ingeschreven
zonder dat hij daarvoor een creditbewijs heeft behaald.
§7. De studieadviseur neemt kennis van het intern beroep over voornoemde maatregelen van
studievoortgangbewaking.
§8. De studieadviseur kan in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht toch toelating tot inschrijving
onder studievoortgangbewaking verlenen.
§9. De studieadviseur rapporteert aan het UDB over de genomen maatregelen van studievoortgangbewaking, de
weigeringen tot inschrijving en de eventuele toelatingen, na beroep, tot inschrijving ondanks
studievoortgangbewaking.
Artikel 6.

Leerkrediet

§1. De verdere inschrijving van een student die zijn leerkrediet heeft uitgeput, wordt geweigerd.
§2. 1° De studieadviseur kan in uitzonderlijke omstandigheden of in geval van overmacht toch toelating
tot inschrijving ondanks onvoldoende leerkrediet verlenen. Hij neemt ook kennis van het intern beroep.
2° Een student die nog niet beschikt over het diploma van master in de rechten en voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden voor inschrijving, maar die zijn leerkrediet heeft uitgeput, kan zich voor een
masteropleiding aan de Faculteit Rechten onder diplomacontract inschrijven. De studieadviseur kan het
studieprogramma van de betrokken student beperken.
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3° Een student die reeds in het bezit is van een masterdiploma kan zich voor een volledig studieprogramma in
de opleiding rechten inschrijven ongeacht het beschikbare leerkrediet en mits hij aan de
inschrijvingsvoorwaarden voldoet. De student zal voor de studiepunten waarvoor hij niet over leerkrediet
beschikt bijkomend studiegeld verschuldigd zijn zoals beschreven in de inschrijvingsprocedure van de
Universiteit Antwerpen.
§3. De studieadviseur rapporteert aan het UDB over de genomen maatregelen inzake leerkrediet, de
weigeringen tot inschrijving en de eventuele toelatingen, na beroep, tot inschrijving ondanks
onvoldoende leerkrediet.
§4. Studenten die omwille van overmacht niet aan de examens hebben kunnen deelnemen, richten hun
verzoek tot recuperatie van het verloren gegane leerkrediet aan de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen.

II. VRIJSTELLINGEN
Artikel 7.

Verzoek om vrijstelling

§1. De gemotiveerde aanvraag tot vrijstelling wordt elektronisch ingediend bij de facultaire studentenadministratie
via het beschikbare aanvraagformulier. Bij de aanvraag wordt het creditbewijs gevoegd en de cursusinformatie van
het betrokken opleidingsonderdeel waarvoor het creditbewijs werd behaald. Onvolledige aanvragen worden niet
behandeld.
Vrijstellingsverzoeken met betrekking tot opleidingsonderdelen van het eerste semester (incl. jaarvakken) kunnen
ingediend worden uiterlijk tot 1 oktober van het betrokken academiejaar.
Vrijstellingsverzoeken met betrekking tot opleidingsonderdelen van het tweede semester kunnen ingediend worden
uiterlijk tot 14 februari van het betrokken academiejaar.
§2. De studieadviseur beoordeelt de aanvragen tot vrijstelling volgens de hierna volgende richtlijnen in de artikelen
8 tot en met 13. Het UDB neemt kennis van het intern beroep.
§3. Een vrijstelling wordt toegekend indien het reeds gevolgde opleidingsonderdeel aan de andere
onderwijsinstelling of in de andere opleiding aan de Universiteit Antwerpen waarvoor de student een creditbewijs
heeft behaald, voldoende equivalentie vertoont naar studieomvang en –inhoud, eindcompetenties en gebeurlijk
werk- en evaluatievormen ten aanzien van het opleidingsonderdeel zoals het wordt gedoceerd aan de faculteit
Rechten van de Universiteit Antwerpen.
§4. Gedelibereerde of getolereerde opleidingsonderdelen komen niet voor vrijstelling in aanmerking.
§5. De studieadviseur rapporteert over de genomen beslissingen inzake vrijstellingen aan het UDB.
Artikel 8.

Juridische opleidingsonderdelen

§1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt voor juridische opleidingsonderdelen enkel een vrijstelling
verleend op basis van een creditbewijs voor een equivalent juridisch opleidingsonderdeel dat werd gedoceerd in
een academische bachelor- of masteropleiding in de rechten aan een rechtsfaculteit of dat werd gedoceerd in een
andere opleiding en daar werd gevolgd samen met studenten uit een academische bachelor- of masteropleiding in
de rechten in het kader van hun opleiding tot bachelor of master in de rechten.
§2. Een resultaat verworven vóór het academiejaar 2004-2005 in een opleiding waarvoor de student het diploma
heeft behaald of in een jaarprogramma waarvoor hij geslaagd werd verklaard, ongeacht of dit binnen of buiten de
rechtenopleiding is, levert voor het equivalente opleidingsonderdeel in de opleiding rechten een vrijstelling op die
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onbeperkt geldig is in de tijd. Dit geldt zelfs als de student voor een of meer opleidingsonderdelen met tekort werd
gedelibereerd.
§3. Het resultaat verworven voor een juridisch opleidingsonderdeel vanaf het academiejaar 2004-2005 is
onderworpen aan de creditregeling. Een vrijstelling wordt verleend indien voor het opleidingsonderdeel een credit
werd behaald in overeenstemming met §1 van deze bepaling.
Artikel 9.

Clustervakken

Deelexamens in het kader van de clustervakken in de opleiding in de rechten aan de Universiteit Antwerpen zijn
onderworpen aan de clusterregeling zoals vastgelegd door de Faculteitsraad en die als bijlage 1 bij dit besluit is
gevoegd.
Artikel 10. Moraalfilosofie en Ethiek
§1. Aan de studenten die in de tweede kandidatuur rechten of in een andere opleiding aan de Universiteit
Antwerpen ‘Moraalfilosofie’ met succes hebben afgelegd, wordt op hun verzoek een vrijstelling voor ‘Ethiek’ in de
opleiding master in de rechten toegekend.
§2. Aan studenten die in de masteropleiding rechten aan de Universiteit Antwerpen 10/20 of meer behaalden voor
het deelexamen ‘Ethiek’ van het opleidingsonderdeel ‘Ethiek en deontologie’, wordt op hun verzoek een
creditbewijs voor ‘Ethiek’ toegekend.
Artikel 11. Levensbeschouwing
Een creditbewijs behaald voor ‘Levensbeschouwing’ door studenten die tijdens een vorige studie aan de Universiteit
Antwerpen een creditbewijs hebben behaald voor een levensbeschouwelijk vak of een vak over religies en
levensbeschouwing, wordt overgedragen.
Vrijstellingsverzoeken voor ‘Levensbeschouwing’ of een ander opleidingsonderdeel uit de universiteitsbrede
korfvakken A op basis van elders behaalde credits worden vooraf voorgelegd aan het Centrum Pieter Gillis.
Artikel 12. Vrijstellingen voor studenten die credits behaalden in een opleiding in de rechten aan een andere
Belgische rechtsfaculteit
Studenten die creditbewijzen behaalden in een opleiding in de rechten aan een andere Belgische rechtsfaculteit
krijgen een vrijstelling zoals vermeld in bijlage 2 bij dit besluit.
Artikel 13. Vrijstellingen in de masteropleiding voor studenten die een bachelordiploma in de rechten behaalden
aan een andere Belgische rechtsfaculteit
Studenten die een bachelordiploma in de rechten behaalden aan een andere Belgische rechtsfaculteit, krijgen in de
masteropleiding de vrijstellingen zoals vermeld in bijlage 3 bij dit besluit.

III. SAMENSTELLING VAN STUDIEPROGRAMMA’S
Artikel 14. Modeltraject en geïndividualiseerd traject
§1. Studenten hebben de keuze tussen een modeltraject, d.i. een deeltijds of voltijds studieprogramma voorgesteld
door de Faculteit, en een geïndividualiseerd traject waarbij zij zelf hun opleidingsonderdelen kunnen kiezen.
§2. De keuzevrijheid bij de samenstelling van een geïndividualiseerd traject is beperkt door de hierna volgende
richtlijnen.
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§3. De studieadviseur behoudt de bevoegdheid om in individuele gevallen in het licht van de specifieke
studievoortgang van de student een aangepast individueel traject samen te stellen.
§4. Na (her)inschrijving registreert de student zijn studieprogramma via het SisA-selfservicesysteem binnen de
termijnen die de faculteit bepaalt. Voor een studieprogramma dat niet beantwoordt aan de afstudeervereisten en
dat de student bijgevolg niet via SisA kan registreren, dient de student een elektronische aanvraag in.
§5. De studietrajectbegeleider keurt de studietrajecten die voldoen aan de hierna volgende richtlijnen goed. De
studietrajectbegeleider rapporteert aan het UDB.
Artikel 15. Omvang van het studieprogramma
§1. Een modeltraject bedraagt in beginsel 60 studiepunten, maar de omvang van het studieprogramma kan worden
uitgebreid tot 66 studiepunten.
§2. Voor de studenten aan wie de faculteit een maatregel van studievoortgangbewaking heeft opgelegd, bepaalt de
opgelegde maatregel van studievoortgangbewaking de maximale omvang van het studieprogramma. §1, §3 en §4
van dit artikel zijn in dit geval niet van toepassing.
§3. In het diplomajaar van de bacheloropleiding is een studieprogramma ten belope van maximaal 72 studiepunten
toegestaan op voorwaarde dat:
 de student in de mogelijkheid is om aldus af te studeren in het diplomajaar bachelor in de rechten; en
 de student zijn gehele bachelorstudie in de rechten aldus binnen een termijn van drie academiejaren kan
afwerken.
§4. In het diplomajaar van de masteropleiding is een studieprogramma ten belope van maximaal 78 studiepunten
toegestaan op voorwaarde dat de student in de mogelijkheid is om aldus af te studeren in het diplomajaar master in
de rechten.
§5. Aan studenten wordt aanbevolen om eventuele tekorten in een volgend academiejaar terug in hun
studieprogramma op te nemen, zodat zij er alsnog een creditbewijs voor zouden kunnen behalen. Voor eventuele
deliberatie van tekorten is de examencommissie van de betrokken opleiding bevoegd. De examencommissie
hanteert de deliberatiecriteria zoals opgenomen in bijlage 4.
Artikel 16. Samenstelling van het geïndividualiseerde studietraject in de bacheloropleiding
§1. De juridische opleidingsonderdelen ‘Bronnen en beginselen van het recht’, ‘Inleiding tot het privaatrecht’,
‘Rechtsmethodiek’, ‘Personen- en familierecht’ en ‘Gerechtelijk recht’ moeten eerst worden opgenomen.
§2. De student die nog niet geslaagd is voor ‘Bronnen en beginselen van het recht’, ‘Inleiding tot het privaatrecht’,
‘Rechtsmethodiek’ (voorheen: ‘Heuristiek en lezen van juridische teksten’), ‘Personen- en familierecht’ en
‘Gerechtelijk recht’, moet deze opleidingsonderdelen opnieuw opnemen in zijn studieprogramma.
§3. Een student die geen creditbewijs voor ‘Staatsrecht’ heeft behaald, kan ‘Bestuursrecht’ en ‘Fiscaal recht’ niet
opnemen in zijn studieprogramma.
§4. Een student die geen creditbewijs voor ‘Verbintenissenrecht’ heeft behaald, kan ‘Bijzondere overeenkomsten’,
‘Vennootschappen, verenigingen en stichtingen’ en ‘Fiscaal recht’ niet opnemen in zijn studieprogramma.
§5. In afwijking op het bepaalde in §3 en §4 kan een student die in zijn diplomajaar de bachelorstudies binnen een
studieprogramma van maximaal 72 studiepunten kan voltooien en aldus zijn gehele bachelorstudie in de rechten
binnen een termijn van drie academiejaren kan afwerken, toch die opleidingsonderdelen volgen, niettegenstaande
het niet-geslaagd zijn voor ‘Staatsrecht’ en/of ‘Verbintenissenrecht’, op voorwaarde dat ook laatstgenoemde
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opleidingsonderdelen opnieuw worden opgenomen. Voor studenten die hun gehele bachelorstudie in de rechten
niet binnen een termijn van drie academiejaren afwerken, wordt het voormelde maximum herleid tot 66
studiepunten.
§6. De student kan ‘Schrijven van juridische teksten’ enkel in zijn studieprogramma opnemen als hij geslaagd is voor
‘Rechtsmethodiek’ (voorheen: ‘Heuristiek en lezen van juridische teksten’).
§7. De student kan ‘Strafprocesrecht’ enkel in zijn studieprogramma opnemen in geval van gezamenlijke opname
met ‘Strafrecht’, tenzij de student voor ‘Strafrecht’ reeds een creditbewijs heeft behaald.
§8. De student kan het ‘Juridisch practicum’ slechts in zijn studieprogramma opnemen indien hij een creditbewijs
heeft behaald voor ‘Schrijven van juridische teksten’, en voldoet aan de aanvangscompetenties die voor het
betrokken ‘Juridisch practicum’ worden gesteld.
§9. In afwijking op het bepaalde in §8 van dit artikel, kan een student die in zijn diplomajaar de bachelorstudies
binnen een studieprogramma van maximaal 72 studiepunten kan voltooien en aldus zijn gehele bachelorstudie in de
rechten binnen een termijn van drie academiejaren kan afwerken, toch ‘Juridisch practicum’ opnemen,
niettegenstaande het niet-geslaagd zijn voor ‘Schrijven van juridische teksten’. In dit geval neemt de student
‘Schrijven van juridische teksten’ samen op met het ‘Juridisch practicum’. Voor studenten die hun gehele
bachelorstudie in de rechten niet binnen een termijn van drie academiejaren afwerken, wordt het voormelde
maximum herleid tot 66 studiepunten.
§10. Een overzicht van de volgtijdelijkheidsregels is opgenomen als bijlage 5.
Artikel 17. Samenstelling van het geïndividualiseerd studietraject in het schakelprogramma
§1. De juridische opleidingsonderdelen ‘Rechtsmethodiek’, ‘Personen- en familierecht’ en ‘Gerechtelijk recht’
moeten eerst worden opgenomen.
§2. De student die nog niet geslaagd is voor ‘Rechtsmethodiek’ (voorheen: ‘Heuristiek en lezen van juridische
teksten’), ‘Personen- en familierecht’ en ‘Gerechtelijk recht’, moet deze opleidingsonderdelen opnieuw opnemen in
zijn studieprogramma.
§3. Een student die geen creditbewijs voor ‘Staatsrecht’ heeft behaald, kan ‘Bestuursrecht’ en ‘Fiscaal recht’ niet
opnemen in zijn studieprogramma.
§4. Een student die geen creditbewijs voor ‘Verbintenissenrecht’ heeft behaald, kan ‘Bijzondere overeenkomsten’,
‘Vennootschappen, verenigingen en stichtingen’ en ‘Fiscaal recht’ niet opnemen in zijn studieprogramma.
§5. In afwijking op het bepaalde in §3 en §4 kan een student die in zijn diplomajaar het schakelprogramma binnen
een studieprogramma van maximaal 66 studiepunten kan voltooien, toch die opleidingsonderdelen volgen,
niettegenstaande het niet-geslaagd zijn voor ‘Staatsrecht’ en/of ‘Verbintenissenrecht’, op voorwaarde dat ook
laatstgenoemde opleidingsonderdelen opnieuw worden opgenomen.
§6. De student kan ‘Strafprocesrecht’ enkel in zijn studieprogramma opnemen in geval van gezamenlijke opname
met ‘Strafrecht’, tenzij de student voor ‘Strafrecht’ reeds een creditbewijs heeft behaald.
Artikel 18. Vereiste studieomvang voor afstuderen in de bacheloropleiding
§1. Studenten die omwille van de gefaseerde curriculumwijziging in de opleiding bachelor in de rechten niet de
minimaal vereiste 180 studiepunten bereiken, compenseren dit tekort door toevoeging van een van de
opleidingsonderdelen te kiezen uit de lijst in bijlage 6 bij dit besluit.
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§2. Bij een tekort tot 3 studiepunten kan het in §1 bedoelde tekort ook worden gecompenseerd door deelname aan
een zomerschool indien aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan:
 in een substantieel deel van het gevolgde programma komt recht aan bod;
 de student legt een aanwezigheidsattest voor alsook een gunstige beoordeling door de
zomerschoolcoördinator van de door de student in raam van deze zomerschool geleverde prestaties.
§3. Een overschrijding van de principieel toegelaten studiepuntengrens zoals bepaald in artikel 15 is toegestaan
indien de overschrijding enkel het gevolg is van de in §1 en §2 bedoelde toevoeging.
Artikel 19. (Combinatie van de bacheloropleiding of het schakelprogramma en) de master in de rechten
§1. De student die in het bachelorprogramma 162 studiepunten of meer, dan wel in het schakelprogramma 69
studiepunten of meer heeft verworven, vrijstellingen inbegrepen, en die niet aan een maatregel van
studievoortgangbewaking onderworpen is, kan een geïndividualiseerd studietraject samenstellen van de
overblijvende opleidingsonderdelen in de bachelor en de opleidingsonderdelen in de master in de rechten, voor een
maximum van 66 studiepunten.
§2. De student die in het bachelorprogramma 162 studiepunten of meer, dan wel in het schakelprogramma 69
studiepunten of meer heeft verworven, vrijstellingen inbegrepen, maar aan een maatregel van
studievoortgangbewaking is onderworpen, kan een studieprogramma samenstellen van de overblijvende
opleidingsonderdelen in de bachelor en de opleidingsonderdelen in de master in de rechten, voor een maximum
van 45 studiepunten.
§3. De student die in het bachelorprogramma tussen 150 en 161 studiepunten, dan wel in het schakelprogramma
tussen 57 en 68 studiepunten heeft verworven, vrijstellingen inbegrepen, kan een geïndividualiseerd studietraject
samenstellen van de overblijvende opleidingsonderdelen in de bachelor en de opleidingsonderdelen in de master in
de rechten, voor een maximum van 45 studiepunten.
§4. Bij de keuze van de opleidingsonderdelen in de master in de rechten neemt de student eerst de
masterplichtvakken uit het 1e semester van het eerste deel van het modeltraject van de master in zijn
studieprogramma op en, in zoverre de maximale studiepuntengrens nog niet is overschreden, het
onderzoeksvoorstel en dan de modulevakken. Bij die laatste is zijn keuze beperkt tot die grondige studies waarvan
hij voor het basisplichtvak in de bachelor of master in de rechten een creditbewijs heeft behaald.
Een student die nog geen modulevakken mag opnemen, kan ook andere masterplichtvakken opnemen in zijn
studieprogramma in zoverre zijn studiepuntengrens nog niet is overschreden. Voor deze toepassing worden als
masterplichtvakken beschouwd: ‘Communicatie en conflictoplossingen’ en het
grondslagen/hulpwetenschappenvak.
Het opleidingsonderdeel ‘Meesterproef onderzoeksvoorstel’ mag de student pas in zijn studieprogramma opnemen
als hij (alle masterplichtvakken uit het 1e semester van het 1e masterjaar heeft opgenomen in het studieprogramma
en de maximale studiepuntengrens nog niet heeft bereikt.
§5. De student die in de bacheloropleiding of het schakelprogramma voor het opleidingsonderdeel ‘Schrijven van
juridische teksten’ (voorheen: ‘Schrijven van juridische teksten met inbegrip van jaarverhandeling’ of
‘Jaarverhandeling’) nog niet geslaagd is, kan in de master in de rechten nog geen modulevakken, noch de
meesterproef in zijn studieprogramma opnemen.
§6. De student die in de bacheloropleiding voor het Juridisch practicum nog niet geslaagd is, kan in de master in de
rechten de meesterproef niet in zijn studieprogramma opnemen.
§7. De student die het diploma van bachelor in de rechten nog niet heeft behaald of het schakelprogramma rechten
nog niet met succes heeft doorlopen en minder dan 162 studiepunten heeft verworven in het bachelorprogramma
of minder dan 69 studiepunten heeft verworven in het schakelprogramma, kan de meesterproef nog niet in zijn
studieprogramma in de master in de rechten opnemen.
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§8. De student die het diploma van bachelor in de rechten of het getuigschrift van het schakelprogramma rechten
nog niet heeft behaald, kan geen voorbereidende stage-aanvraag indienen met het oog op de opname van het
opleidingsonderdeel meesterproef – stage in het daaropvolgende academiejaar. Deze regel geldt zowel voor de
stage-aanvraag in de master in de rechten als de stage-aanvraag in de master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal
recht.
Van deze regel kan op verzoek van de student worden afgeweken, wanneer deze student cumulatief aan de
volgende voorwaarden voldoet.
Wat betreft master in de rechten heeft de student:
• minstens 162 studiepunten in de bacheloropleiding of 69 studiepunten in het schakelprogramma
verworven, en
• in het studieprogramma van de master in de rechten minstens opgenomen (of eerder een creditbewijs
behaald voor):
- alle zes verplichte opleidingsonderdelen van het eerste semester, en
- meesterproef – onderzoeksvoorstel, en
- één grondige studie, en
• een gemotiveerde aanvraag ingediend bij de studietrajectbegeleider waarin hij aangeeft waarom hij in
het volgende academiejaar het opleidingsonderdeel meesterproef – stage wil opnemen.
Wat betreft master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht, heeft de student:
• minstens 162 studiepunten in de bacheloropleiding of 69 studiepunten in het schakelprogramma
verworven, en
• in het studieprogramma van de master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht, minstens
opgenomen (of eerder een creditbewijs behaald voor):
- deontologie, insolventierecht m.i.v. zekerheden en internationaal privaatrecht
- meesterproef – onderzoeksvoorstel, en
- grondige studie personenbelasting, en
- grondige studie registratie- en successierechten m.i.v. patrimoniumbeheer
• een gemotiveerde aanvraag ingediend bij de studietrajectbegeleider waarin hij aangeeft waarom hij in
het volgende academiejaar het opleidingsonderdeel meesterproef – stage fiscaal recht wil opnemen.
§9. De student die het diploma van bachelor in de rechten of het getuigschrift van het schakelprogramma rechten
nog niet heeft behaald, mag het opleidingsonderdeel meesterproef – stage nog niet in zijn studieprogramma van de
master in de rechten of master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht opnemen.
Van deze regel kan op gemotiveerd verzoek van de student worden afgeweken. De student licht in zijn aanvraag toe
waarom hij meent dat hij reeds de vereiste vaardigheden heeft verworven om de stage aan te vatten, ondanks het
feit dat hij nog geen diploma van bachelor in de rechten of het getuigschrift van het schakelprogramma rechten
heeft behaald. De studieadviseur beslist over de aanvraag.
§10. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de student om na te gaan of de volledige uitputting van het
toegestane studiepuntenaantal in zijn concrete situatie aangewezen is. Voor collegeroosteroverlappingen die het
gevolg zijn van een door de student samengesteld individueel studietraject met combinatie van bachelor- en
masteropleidingsonderdelen kunnen geen afwijkende onderwijsfaciliteiten worden toegestaan.
Artikel 20. Samenstelling van het geïndividualiseerde studietraject in de master in de rechten
§1 In de samenstelling van zijn studieprogramma in de master in de rechten kiest de student, wat de modulevakken
betreft, twee semestermodules en één vrije module. Voor elke semestermodule kiest hij twee grondige studies en
één bijzondere studie uit eenzelfde rechtsdomein. Beide semestermodules mogen uit hetzelfde rechtsdomein
gekozen worden. Voor de vrije module kiest de student één grondige studie en één bijzondere studie uit eender
welk rechtsdomein: de grondige studie en de bijzondere studie mogen dus uit een verschillend rechtsdomein
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gekozen worden. De student heeft tevens de keuze om in zijn vrije module hetzelfde rechtsdomein te kiezen als zijn
semestermodule(s). Daarbij respecteert de masterstudent bij voorkeur de symmetrie, namelijk door voor elke
module de modulevakken te kiezen in eenzelfde semester.
Voor studenten uit de opleiding master in de rechten, afstudeerrichting fiscaal recht geldt er een volledig verplicht
studieprogramma.
§2. De student kan in de opleiding master in de rechten asymmetrische modulesemesters samenstellen waarbij hij
opleidingsonderdelen uit twee modules over de semesters wisselt. De student waakt erover dat hij op het einde van
de opleiding master in de rechten een volledig correct studieprogramma heeft afgelegd, rekening houdend met §1.
Voor de studenten met Erasmusuitwisseling geldt de regeling van artikel 21 van dit besluit.
§3. De student die in de opleiding master in de rechten een grondige studie in zijn studieprogramma wil opnemen,
moet voor het onderliggende juridische plichtvak een creditbewijs hebben behaald.
§4. De student die voor de ‘Internationale pleitwedstrijd’ is geselecteerd, kan dit opleidingsonderdeel opnemen ter
vervanging van een bijzondere dan wel een grondige studie uit het eerste dan wel het tweede semester. Het UDB
bepaalt, op advies van de betrokken titularis en de opleidingsverantwoordelijke voor de Internationale
Pleitwedstrijd, of de betrokken pleitwedstrijd in aanmerking komt als vervanging voor een bijzondere dan wel een
grondige studie.
§5. De student heeft de mogelijkheid om een bijzondere studie en/of het grondslagen- en
hulpwetenschappenkeuzevak te vervangen door het themacollege (1e semester, 3 stp.).
§6. De student heeft tevens de mogelijkheid om één bijzondere studie of het grondslagen- en
hulpwetenschappenkeuzevak te vervangen door deelname aan een zomerschool indien aan volgende voorwaarden
cumulatief is voldaan:
 na beoordeling op grond van de inhoud en van de werkbelasting, beslist de Commissie Studentenmobiliteit
of de betrokken zomerschool in aanmerking komt als vervangend opleidingsonderdeel voor één bijzondere
studie dan wel het grondslagen- en hulpwetenschappenkeuzevak in de opleiding master in de rechten;
 de student legt een aanwezigheidsattest voor alsook een beoordeling door de zomerschoolcoördinator van
de door de student in raam van deze zomerschool geleverde prestaties.
De student die van de erkenning van een zomerschool op grond van artikel 18, §2 Codex UDB reeds gebruik
heeft gemaakt, wordt van de toepassing van dit artikel uitgesloten.
De zomerschoolbeoordeling of -quotering van de deelname wordt academisch erkend onder de vorm van
pass/fail.
§7. De student in de opleiding master in de rechten kan in de loop van deze masteropleiding één semestermodule
opnemen in de opleiding Master of Laws. De in die semestermodule voorkomende Engelstalige
opleidingsonderdelen kan hij nadien niet meer volgen in de opleiding master in de rechten. De student moet dan in
de Nederlandstalige semestermodule een andere grondige studie of bijzondere studie opnemen, desgevallend door
middel van een asymmetrisch semester. Wanneer de student ervoor kiest om een semestermodule uit de Master of
Laws op te nemen, is hij verplicht om een extra bijzondere studie of grondslagenvak/hulpwetenschappenvak uit de
master in de rechten op te nemen om het tekort aan 3 studiepunten te compenseren.
Dezelfde principes gelden in de omgekeerde richting: een opleidingsonderdeel gevolgd in de opleiding master in de
rechten kan niet opnieuw worden opgenomen wanneer de student kiest voor een semestermodule in de opleiding
Master of Laws, waarvan dit vak ook deel uitmaakt.
Bovendien kan het UDB vaststellen dat bepaalde opleidingsonderdelen uit de opleiding Master of Laws en de
opleiding master in de rechten inhoudelijk equivalent zijn, en erop toezien dat een student slechts één van deze
opleidingsonderdelen opneemt.
§8. De student legt examen af in het Engels voor opleidingsonderdelen die in de opleiding Master of Laws worden
aangeboden en die hij in zijn studieprogramma in de opleiding master in de rechten heeft opgenomen.
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§9. Het individuele studietraject van een student in de opleiding master in de rechten bevat maximaal 50%
anderstalige opleidingsonderdelen.
§10. Een student die voorafgaand aan het academiejaar 2014-2015 in de opleiding master in de rechten was
ingeschreven, maar ‘Meesterproef – onderzoeksvoorstel’ nog niet in zijn studieprogramma heeft opgenomen, kan
‘Meesterproef – thesis’ pas in zijn studieprogramma opnemen in geval van uitzonderlijke omstandigheden en mits
goedkeuring van de meesterproefcommissie.
Artikel 21. Modulesemesters in de opleiding master in de rechten in het kader van internationale
studentenmobiliteit
§1. De Commissie Internationale Studentenmobiliteit keurt de buitenlandse studieprogramma’s van uitgaande
uitwisselingsstudenten goed volgens de bepalingen van het reglement studentenmobiliteit. Bij die gelegenheid
geeft de Commissie aan of een opleidingsonderdeel dat de uitwisselingsstudent volgt aan een partneruniversiteit,
equivalent is met een opleidingsonderdeel gevolgd in Antwerpen. Indien de uitwisselingsstudent het
opleidingsonderdeel reeds heeft gevolgd in Antwerpen, kan hij het niet meer volgen aan de partneruniversiteit.
Indien de student het opleidingsonderdeel volgt aan de partneruniversiteit, kan hij het equivalente
opleidingsonderdeel nadien niet meer volgen in een modulesemester aan de Universiteit Antwerpen. De Commissie
Internationale Studentenmobiliteit brengt de studenten van haar beslissing op de hoogte.
§2. De in het buitenland gevolgde opleidingsonderdelen worden in het studieprogramma van de student ingebracht
in één (of beide) semestermodule(s) als een module ‘Internationale mobiliteit’ ..

§3 De uitgaande uitwisselingsstudenten stellen voor het/de overblijvende semester/s aan de Universiteit Antwerpen
hun programma vast volgens de vaste regels voor de samenstelling van hun studieprogramma (één
semestermodule met twee grondige studies en één bijzondere studie; en/of één vrije module met één grondige
studie en één bijzondere studie, afhankelijk van hun vakkenpakket in het buitenland).
Artikel 22. Master of Laws
§1. De toegang tot de Master of Laws is voorbehouden aan de houders van het diploma van bachelor of master in
de rechten, het getuigschrift van het schakelprogramma rechten of een equivalent diploma.
Artikel 23. (Combinatie van de master rechten en) de master-na-master fiscaal recht
§1. De student die in het masterprogramma 102 studiepunten of meer heeft verworven, vrijstellingen inbegrepen,
en die niet aan een maatregel van studievoortgangbewaking onderworpen is, kan een geïndividualiseerd
studietraject samenstellen van de overblijvende opleidingsonderdelen in de master en de opleidingsonderdelen in
de master na master fiscaal recht, voor een maximum van 66 studiepunten.
Artikel 24.

Samenstelling van studietrajecten bij overstap uit een andere rechtenopleiding

§1. Studenten die in de loop van hun rechtenstudies aan een andere Belgische universiteit overstappen naar de
Universiteit Antwerpen, kunnen een geïndividualiseerd studietraject samenstellen met opleidingsonderdelen uit het
curriculum bachelor in de rechten. Zij zijn voor de opleidingsonderdelen aan de Universiteit Antwerpen vermeld in
bijlage 2 vrijgesteld als zij aan de betrokken universiteit een creditbewijs hebben behaald voor het als equivalent
beschouwde opleidingsonderdeel.
§2. De aanbeveling geldt dat studenten die aan een andere universiteit hun bachelordiploma in de rechten
behaalden, op vrijwillige basis één of meerdere bachelorvakken die zij aan de andere universiteit niet volgden,
alsnog aan de Universiteit Antwerpen volgen. Naar keuze van de student worden deze vakken formeel aan hun
masterprogramma toegevoegd, of in een afzonderlijk creditcontract opgenomen zodat de resultaten geen invloed
hebben op hun masteropleiding.
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§3. De studieadviseur is bevoegd om in individuele gevallen, gelet op de verschillende invulling van het
bachelorcurriculum aan de andere Belgische rechtsfaculteiten, de mogelijke wijzigingen daarin en met het oog op
het bereiken van de eindtermen en doelstellingen van de bacheloropleiding in Antwerpen, een van deze regeling
afwijkend geïndividualiseerd studietraject op te leggen. Het UDB neemt kennis van het intern beroep.
§4. Kandidaat-studenten die in de loop van hun rechtenstudies aan een andere Belgische universiteit willen
overstappen naar de Universiteit Antwerpen kunnen dezelfde maatregelen van studievoortgangbewaking opgelegd
krijgen op basis van hun studieverleden aan andere instellingen.

IV. GELIJKWAARDIGHEID VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S
Artikel 25. (Gedeeltelijke) gelijkwaardigheid van een buitenlands masterdiploma
Aanvragen voor gelijkwaardigheidsverklaring worden voor onderzoek en goedkeuring aan de studieadviseur
voorgelegd.
De studieadviseur bepaalt de omvang van het opgelegde programma. Het UDB neemt kennis van het intern beroep.

V. BIJLAGEN BIJ HET BESLUIT BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGEN IN DE OPLEIDING RECHTEN AAN DE
UNIVERSITEIT ANTWERPEN (CODEX UDB)
Bijlage 1. Regeling voor clustervakken (beslissing Faculteitsraad nr. 170 van 6 juni 2019, punt 4.1.4)


Onder deelexamen wordt verstaan: het examen of het geheel van examens per onderdeel van een clustervak.
Deze onderdelen zijn: Rechtstaalbeheersing; Debatklas; Frans rechtsstelsel en terminologie; Engels rechtsstelsel
en terminologie; Duits rechtsstelsel en terminologie.



Indien een deelexamen niet is afgelegd, wordt voor het gehele opleidingsonderdeel geen examenresultaat
toegekend.



Het eindresultaat is het gemiddelde van de resultaten bekomen op de deelexamens, onverminderd het
vermelde in het volgende punt. Enkel voor dit eindresultaat geldt de regeling van het hoogste cijfer zoals
bepaald in artikel 17.1.2 van het onderwijs- en examenreglement (OER).



Om geslaagd te zijn voor het gehele opleidingsonderdeel en een eindresultaat te bekomen van 10/20 of meer,
dient het gemiddelde van de resultaten van de deelexamens minstens 10/20 te bedragen en dient men
bovendien blijk te hebben gegeven van het bereiken van de eindtermen van het gehele opleidingsonderdeel.
Aan die laatstgenoemde voorwaarde is niet voldaan wanneer op een deelexamen een zwaar onvoldoende
wordt behaald van meer dan drie tekortpunten of indien bij clustervakken die bestaan uit drie onderdelen op
twee deelexamens een tekort wordt behaald; in die omstandigheden zal het eindresultaat voor het gehele
opleidingsonderdeel maximaal 9/20 bedragen en is men niet geslaagd voor het gehele opleidingsonderdeel.



Indien men niet is geslaagd voor het gehele opleidingsonderdeel, moeten de deelexamens voor de onderdelen
worden hernomen, waarvoor men geen 10/20 of meer behaalde.



Deze regeling is van kracht op de examens vanaf het academiejaar 2019-2020 en geldt zowel tussen beide
zittijden als naar het volgende academiejaar.
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Bijlage 2. Vrijstellingen voor studenten die credits behaalden in een opleiding in de rechten aan een andere Belgische
rechtsfaculteit
2.1 Overstap KU Leuven, Campus Brussel / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden
Politicologie
Geschiedenis van het privaatrecht
Sociologie en rechtssociologie

Bronnen en beginselen van het recht

Inleiding tot het privaatrecht

Personen- en familierecht

Gerechtelijk recht
Rechtsmethodiek

Taalgebruik Frans
Taalgebruik Engels

Stp.
(Cu.)
6 (60)
3 (30)
6 (60)
6 (60)

6 (50)

3 (30)

BACHELOR KULEUVEN, Campus Brussel
EQUIVALENT KU Leuven, Campus Brussel
Politieke geschiedenis (E. GERARD of
J. DEFERME)
Keuzevak
Rechtsgeschiedenis (W. DECOCK)
Sociologie (J. TACQ) incl. Sociologisch
atelier (J. TACQ)

Stp.
(Cu.)
5 (39)

7 (52)
5 (38)

Sociologie (FUSL) (A. FRANSSEN)

6 (60)

Sociologie (S. ADRIAENSSENS)
Recht en onrecht (F. FLEERACKERS)

3 (26)
9 (65)

Inleiding tot de rechtswetenschap
(B. DEMARSIN of B. TILLEMAN)

9 (65)

Sources et principes du droit (> FUSL)
(S. VAN DROOGHENBROECK)
Recht en onrecht (F. FLEERACKERS)

6 (60)
of 8(90)
9 (65)

Inleiding tot de rechtswetenschap
(B. DEMARSIN of B. TILLEMAN)
Familierecht (J. DU MONGH)

9 (65)

Personen-, familie- en familiaal
vermogensrecht (J. DU MONGH)

9 (78)

Droit des personnes, de la famille et des
régimes matrimoniaux (J. RENCHON)
Gerechtelijk recht (P. VAN ORSHOVEN of S.
VOET/B. ALLEMEERSCH)
Rechtsmethodiek (E. CARLIER) incl. bezoek
justitiepaleis Brussel

7 (60)
of 8 75)
6 (52)

Rechtsmethodiek (geïntegreerd
werkcollege met stage) (B. DEMARSIN / B.
KEIRSBILCK)

10 (28)

Rechtsmethodiek (werkcollege met
kennismakingsstage) (B. DEMARSIN / R.
VAN RANSBEECK)
Français juridique (D. MARKEY / J.-M.
HAUSMAN)
Legal English (L. WINTGENS)

10 (28)
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9 (78)

10 (28)

3 (26)
3 (26)

Juridische argumentatieleer

Rechtstaalbeheersing - debatklas

VAKKEN TWEEDE BAC. UA
Verbintenissenrecht

Staatsrecht

Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Recht van de Europese Unie

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht

Strafprocesrecht

3 (30)

3 (30)

Logica en argumentatieleer (J.
LINDEMANS)

4 (39)

Logica en argumentatieleer (J. LINDEMANS
/ F. BUEKENS)
Nederlandse rechtstaal (werkcollege met
pleitoefeningen) (B. HEYNINCKX)

3 (26)
of 3 (30)
3 (26)

Nederlandse rechtstaal (werkcollege met
pleitoefeningen) (B. KEIRSBILCK)
EQUIVALENT KU Leuven, Campus Brussel

3 (26)

Stp.
(Cu.)
6
Privaatrecht (A. DE BOECK)
(52+8)
Verbintenissenrecht (A. DE BOECK)

Stp.
(Cu.)
7 (52)

Droit des obligations (> FUSL) (P. JADOUL)
6
Publiek recht (S. SOTTIAUX)
(52+8)
Publiekrecht I. Staats- en administratief
recht (S. LIERMAN of K. LEMMENS / K.
WILLEMS)

6 (60)
10 (78)

Droit constitutionnel I (> FUSL) (H.
DUMONT)
en
Droit constitutionnel II (> FUSL) (H.
DUMONT)
6
Internationaal en Europees recht (J.
(42+8) WOUTERS) (KULeuven)

5 (45)

Public Law II. International and European
Law (P. VAN NUFFEL / K. LENAERTS / G.
VAN CALSTER)
6
Internationaal en Europees recht (J.
(42+8) WOUTERS) (KULeuven)

8 (65)

Public Law II. International and European
Law (P. VAN NUFFEL / K. LENAERTS / G.
VAN CALSTER)

8 (65)

Publiekrecht II. Internationaal en Europees
recht P. VAN NUFFEL / K. LENAERTS / G.
VAN CALSTER/J. WOUTERS)
geen vrijstelling

8 (65)

6
(42+8)
3
Straf- en strafprocesrecht (F.
(25+5) VERBRUGGEN/R. VERSTRAETEN)
(KULeuven)
3
Straf- en strafprocesrecht (F.
(25+5) VERBRUGGEN/R. VERSTRAETEN)
(KULeuven)
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7 (52)

10 (78)

6 (60)
8 (65)

8 (65)

9 (78)

9 (78)

Economie

6 (60)

Filosofie en rechtsfilosofie

6 (60)

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie
Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling
VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie
Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht

Bestuursrecht

Goederenrecht

Bijzondere overeenkomsten

Arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Economisch recht

Economie (T. VAN PUYENBROECK / J.
DEGADT)

6 (52)
of 5(52)

Economie (FUSL) (X. WAUTHY)
Filosofie (T. HEYSSE)

7 (60)
6 (52)

Grondslagen van het recht (F.
FLEERACKERS)
geen vrijstelling

6 (52)

6
(60+6)
6 (60) Juridisch schrijven (J. TERRYN of B.
KEIRSBILCK)
Stp.
EQUIVALENT KU Leuven, Campus Brussel
(Cu.)
3 (30) Rechtspsychologie (G. VERVAEKE/ H.
OTGAAR)
3 (30) zie artikel 11 Codex UDB
6
Familierecht (J. DU MONGH)
(45+5)
Personen-, familie- en familiaal
vermogensrecht (J. DU MONGH)
6
Publiek recht (S. SOTTIAUX)
(45+5)
Publiekrecht I. Staats- en administratief
recht (S. LIERMAN of K. LEMMENS / K.
WILLEMS)

4 (26)
Stp.
(Cu.)
5 (39)

9 (78)
9 (78)
10 (78)
10 (78)

Droit administratif (FUSL) (F. TULKENS)
3
Vermogensrecht (A. DE BOECK)
(30+5)
Goederen- en bijzondere
overeenkomstenrecht (A. DE BOECK)

6 (60)
8 (65)

Droit des biens (> FUSL) (N. BERNARD)
Vermogensrecht (A. DE BOECK)

3 (30)
8 (65)

6
(40+5)

Goederen- en bijzondere
overeenkomstenrecht (A. DE BOECK)
3
Arbeids- en socialezekerheidsrecht (F.
(25+5) HENDRICKX)
3
Arbeids- en socialezekerheidsrecht (F.
(25+5) HENDRICKX)
6
Economisch recht (F. HELLEMANS)
(45+5)
Handels-, vennootschaps- en economisch
recht (F. HELLEMANS)

8 (65)

8 (65)
8 (65)
8 (65)
9 (78)
9 (78)

Handels-, vennootschaps- en economisch
recht m.i.v. Boekhouden (F. HELLEMANS)

10 (91)

Ondernemingsrecht (F. HELLEMANS / B.
KEIRSBILCK)

9 (90)
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Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen

Fiscaal recht
Boekhouden en rapporteren

Practicum

6
Economisch recht (F. HELLEMANS)
(40+5)
Handels-, vennootschaps- en economisch
recht (F. HELLEMANS)

10 (91)

Ondernemingsrecht (F. HELLEMANS / B.
KEIRSBILCK)
Fiscaal recht (L. DE BROE/N. BAMMENS)

9 (90)

Ethiek

Deontologie
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking
Droit comparé

Stp.
(Cu.)
3 (30)

6 (45)
3 (30)

5 (39)
3 (26)
9 (78)

Handels-, vennootschaps- en economisch
recht (F. HELLEMANS)

9 (78)

Handels-, vennootschaps- en economisch
recht m.i.v. Boekhouden (F. HELLEMANS)

10 (91)

Financiële analyse voor juristen (S.
ADRIAENSSENS of K. DECOCK)
Juridisch werkcollege I
(uitz.: Grondslagen van het recht)
en
Juridisch werkcollege II

3 (26)

Werkcollege (juridisch)
en
seminarie
VAKKEN MASTER UA

9 (78)

Handels-, vennootschaps- en economisch
recht m.i.v. Boekhouden (F. HELLEMANS)

6
(45+5)
3 (30) Boekhouden (werkcollege)
en
Economisch recht (F. HELLEMANS)

6 (30)

9 (78)

EQUIVALENT KU Leuven, Campus Brussel

3 (20)

3 (20)
3 (20)
4 (52)

Ethiek (J. LINDEMANS) incl. scriptie

Stp.
(Cu.)
6 (26)

Ethiek (R. GEENENS)

6 (52)

Philosophie morale
(FUSL) (G. DE STEXHE)

3 (23)

Droit naturel (FUSL) (P. GERARD)

3 (30)

Ethiek (B. RAYMAEKERS)
Deontologie (K. GEENS)
Rechtsvergelijking (W. DEVROE)
(hoorcollege)

6 (52)
4 (26)
3 (26)

Rechtsvergelijking (W. DEVROE)

6(52)

Rechtsvergelijking (E. DIRIX/B. DEMARSIN)

3 (26)
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Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law
Internationaal privaatrecht

Insolventierecht m.i.v. zekerheden

6 (45)
6 (45)

6 (45)

International and European Human Rights
Law (K. LEMMENS)
Internationaal privaatrecht (G. VAN
CALSTER)
Private International Law (G. VAN
CALSTER)
Insolventierecht (M. STORME)

6 (39)
6 (39)

6 (40)
6 (39)

2.2 Overstap KULeuven / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden

BACHELOR KULEUVEN
EQUIVALENT KULeuven

Stp.
(Cu.)
6 (60)

Politicologie

3 (30)

Geschiedenis van het privaatrecht

6 (60)

Sociologie en rechtssociologie

6 (60)

Bronnen en beginselen van het recht

6 (50)

Inleiding tot het privaatrecht

3 (30)

Politieke geschiedenis (E. GERARD of
F. VERLEDEN)

Personen- en familierecht

Gerechtelijk recht
Rechtsmethodiek
Taalgebruik Frans
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Stp.
(Cu.)
6 (52)

Geschiedenis van het publiekrecht (F.
STEVENS of A. WIJFFELS)

6 (52)

Geschiedenis van de Nederlanden (J.
TOLLEBEEK)
Politicologie (M. HOOGHE)

6 (39)
6 (52)

Romeins recht (L. WAELKENS of W.
DRUWÉ)
Geschiedenis van het privaatrecht
(J. MONBALLYU of W. DECOCK)

6 (52)

History of Private Law (S. DUSIL)
Sociologie (S. BRACKE / R. LAERMANS)

5 (39)
5 (39)

Rechtssociologie (S. PARMENTIER)
Inleiding tot de rechtswetenschap
(B. TILLEMAN)
Inleiding tot de rechtswetenschap
(B. TILLEMAN)
Personen-, familie- en familiaal
vermogensrecht (W. PINTENS of P.
SENAEVE / J. DEMONGH of A.-L.
VERBEKE/ I. BOONE)
Gerechtelijk recht (P. VAN ORSHOVEN/ B.
ALLEMEERSCH / S. VOET)
Rechtsmethodiek, werkcollege (B.
TILLEMAN)
Werkcollege Frans (N.)

5 (39)
9 (65)

5 (39)

9 (65)
9 (78)

6 (52)
4 (26)
3 (26)

Werkcollege Français juridique (S.
VERLINDE)

3 (26)

Fondements de droit (A. DYEVRE)

6 (52)

Taalgebruik Engels

Juridische argumentatieleer

3 (30)

Werkcollege Engels (N.)

3 (26)

Werkcollege Legal English (L. BATEN of K.
BLANPAIN)

3 (20)

Tutorial jurisprudence (A. DYEVRE)
Werkcollege Nederlandse rechtstaal (W.

3 (20)
3 (26)

SMEDTS)

Rechtstaalbeheersing - debatklas
VAKKEN TWEEDE BAC. UA

Logica en argumentatieleer (J.
LINDEMANS / F. BUEKENS)
geen vrijstelling
EQUIVALENT KULeuven

Verbintenissenrecht

3 (30)
Stp.
(Cu.)
6 (52+8)

Staatsrecht

6 (52+8) Staats- en administratief recht (A. ALEN)

Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Recht van de Europese Unie

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht
Strafprocesrecht
Economie

Filosofie en rechtsfilosofie

Verbintenissenrecht (S. STYNS)

3 (39)

Stp.
(Cu.)
7 (52)

10 (78)

Publiekrecht I. Staats- en administratief
recht (A. ALEN)

10 (78)

Publiekrecht I. Staats- en administratief
recht (C. BEHRENDT / S. LIERMAN / S.
SOTTIAUX))
6 (42+8) Internationaal en Europees recht (J.
WOUTERS)

10 (78)

Publiekrecht II. Internationaal en
Europees recht (J. WOUTERS / K.
LENAERTS / P. VAN NUFFEL)
6 (42+8) Internationaal en Europees recht (J.
WOUTERS)

8 (65)

Publiekrecht II. Internationaal en
Europees recht (J. WOUTERS / K.
LENAERTS / P. VAN NUFFEL)
6 (42+8) geen vrijstelling
3
Straf- en strafprocesrecht (F.
(25+5)
VERBRUGGEN/R. VERSTRAETEN)
3
Straf- en strafprocesrecht (F.
(25+5)
VERBRUGGEN/R. VERSTRAETEN)
6 (60)
Economie (G. DE BRUYNE / D.
HEREMANS)
Economie (G. DE BRUYNE)

8 (65)

6 (60)

Fundamentele wijsbegeerte (G. VAN RIEL
/ G. CLAESSENS)
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8 (65)

8 (65)

9 (78)
9 (78)
6 (52)
7 (52)
of 5 (52)
6 (52)

Grondslagen van het recht (R. FOQUE)

5 (52)

Fondements de droit (A. DYEVRE)

6 (52)

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie
Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling
VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie
Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht

Bestuursrecht

6
(60+6)
6 (60)

Stp.
(Cu.)
3 (30)
3 (30)
6
(45+5)

3
(30+5)

Bijzondere overeenkomsten

6
(40+5)

Arbeidsrecht

3
(25+5)
3
(25+5)
6
(45+5)

Economisch recht

Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen

Fiscaal recht
Boekhouden en rapporteren

Juridisch schrijven, werkcollege (P.
SCHOUKENS)

4 (24)

EQUIVALENT KULeuven

Stp.
(Cu.)
5 (39)

Rechtspsychologie (G. VERVAEKE)
zie artikel 11 Codex UDB
Personen-, familie- en familiaal
vermogensrecht (W. PINTENS of P.
SENAEVE / J. DEMONGH / A.-L. VERBEKE/
I. BOONE)
Staats- en administratief recht (A. ALEN)

6
(45+5)

Goederenrecht

Socialezekerheidsrecht

geen vrijstelling

6
(40+5)

6
(45+5)
3 (30)
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9 (78)

10 (78)

Publiekrecht I. Staats- en administratief
recht (A. ALEN / C. BEHRENDT / S.
LIERMAN / S. SOTTIAUX)
Goederen- en bijzondere
overeenkomstenrecht (A. VERBEKE of V.
SAGAERT / B. TILLEMAN / A.-L. VERBEKE)
Goederen- en bijzondere
overeenkomstenrecht (A. VERBEKE of V.
SAGAERT)
Arbeids- en socialezekerheidsrecht (D.
PIETERS of F. HENDRICKX)
Arbeids- en socialezekerheidsrecht (D.
PIETERS of F. HENDRICKX)
Handels-, vennootschaps- en
economisch recht (H. COUSY)

10 (78)

Handels-, vennootschaps- en
economisch recht m.i.v. Boekhouden (K.
GEENS / J. VANANROYE)

10 (91)

Ondernemingsrecht (K. GEENS / E.
TERRYN / J. VANANROYE / S. COOLS)
Handels-, vennootschaps- en
economisch recht m.i.v. Boekhouden (K.
GEENS / J. VANANROYE)

9 (91)

Ondernemingsrecht (K. GEENS / E.
TERRYN / J. VANANROYE / S. COOLS)
Fiscaal recht (L. DE BROE/N. BAMMENS)

9 (91)

Economie, met beginselen van
boekhouding (G. DE BRUYNE)
en
Werkcollege boekhouden en
jaarrekeningen (A. GAEREMYNCK, M.
WILLEKENS, J. JANSSEN)

8 (65)

8 (65)

8 (65)

8 (65)
8 (65)
9 (78)

10 (91)

5 (39)

3 (26)

Practicum

VAKKEN MASTER UA
Ethiek
Deontologie
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking
Droit comparé

6 (30)

Accountancy (A. VAN DEN ABBEELE)

6 (65)

Financiële analyse voor juristen (K. DE
COCK)
Werkcollege (juridisch)
en
seminarie

3 (26)

4 (52)

Stp.
(Cu.)
3 (30)
6 (45)

Ethiek (B. RAYMAEKERS)
Deontologie (K. GEENS)

3 (30)

Rechtsvergelijking (W. DEVROE)

6(52)

Rechtsvergelijking (E. DIRIX/ B. DEMARSIN
/ D. PIETERS)
International and European Human Rights
Law (K. LEMMENS)
Internationaal privaatrecht (G. VAN
CALSTER)
Insolventierecht (M. STORME)
Rechtsgeschiedenis (S. DUSIL)
Rechtsfilosofie (R. GEENENS)
Rechtssociologie (S. PARMENTIER)
Rechtspsychologie (G. VERVAEKE)

3 (26)

Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law
Internationaal privaatrecht

6 (45)

Insolventierecht m.i.v. zekerheden
Rechtsgeschiedenis
Rechtsfilosofie
Rechtssociologie
Rechtspsychologie

6 (45)
3 (30)
3 (30)
3 (30)
3 (30)

6 (45)

EQUIVALENT KULeuven

3 (20)

Stp.
(Cu.)
6 (52)
4 (26)

6 (39)
of 5(39)
6 (39)
6 (39)
4 (26)
4 (26)
5 (39)
5 (39)

2.3 Overstap UGent / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden
Politicologie
Geschiedenis van het privaatrecht

Sociologie en rechtssociologie
Bronnen en beginselen van het recht

Inleiding tot het privaatrecht

BACHELOR UGENT
EQUIVALENT UGENT

Stp.
(Cu.)
6 (60)

Geschiedenis van het publiekrecht en de
politiek(G. MARTYN of R. OPSOMMER)
Politicologie (C. DEVOS / N. BOUTECA)

3 (30)
6 (60)

6 (60)
6 (50)

3 (30)
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Stp.
(Cu.)
6 (60)
3 (30)

Geschiedenis privaatrecht (inclusief
Romeins recht) (D. HEIRBAUT)

8 (75)

Europese en Belgische privaatrechtelijke
geschiedenis (D. HEIRBAUT)
Sociologie (L. HUSTINX)
Algemene inleiding tot het recht (B.
BOUCKAERT)

7 of 8
(75)
3 (30)
9
(60+15)

Basisbegrippen van recht (G.
VERSCHELDEN/P. TAELMAN)
Inleiding tot het privaatrecht (A.
WYLLEMAN of G. VERSCHELDEN)

5 (45)
8
(60+15)
of
8(60)

Personen- en familierecht
Gerechtelijk recht

Familierecht (G. VERSCHELDEN)
Burgerlijk procesrecht (P. TAELMAN of P.
VOET)

6 (60)
5 (45)

7 (60)
6 (45)
3 (30)

Taalgebruik Frans

Procesrecht (P. TAELMAN)
Algemene rechtsleer en rechtsmethodiek
(M. DE VOS) of Rechtsmethodiek (J.
BAECK)
en
Praktische oefeningen I (S. LUST) of
Vaardigheden I (J. BAECK)
of
Praktische oefeningen II (L. VENY) of
Vaardigheden II (J. BAECK)
geen vrijstelling

Taalgebruik Engels

geen vrijstelling

Rechtsmethodiek

Juridische argumentatieleer

3 (30)

Praktische oefeningen I (S. LUST) of

4(40)

12(120)

4 (40)

Vaardigheden I (J. BAECK)

Praktische oefeningen II (L. VENY) of
Vaardigheden II (J. BAECK)

Rechtstaalbeheersing - debatklas

VAKKEN TWEEDE BAC. UA
Verbintenissenrecht

Staatsrecht
Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Recht van de Europese Unie
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

3 (30)

Stp.
(Cu.)
6
(52+8)

Argumentatieleer (J. BAECK)

3 (30)

Praktische oefeningen I (J. BAECK)
Praktische oefeningen I (S. LUST) of
Vaardigheden I (J. BAECK)
en
Praktische oefeningen II (L. VENY) of
Vaardigheden II (J. BAECK)
EQUIVALENT UGENT

4 (40)
4 (40)

Staatsrecht (J. VANDE LANOTTE)

12
(120)
Stp.
(Cu.)
5 (45)
of
6 (60)
7 (60)

Internationaal publiekrecht (M. COGEN)

4 (45)

Internationaal publiekrecht (E. SOMERS
of T. RUYS)
Europees recht (M. MARESCEAU of I.
GOVAERE)
Onrechtmatige daad en alternatieve
vergoedingssystemen (I. BOONE of M.
KRUITHOF)

4 (45)

Verbintenissenrecht (I. CLAEYS)

6
(52+8)
6
(42+8)

6
(42+8)
6
(42+8)

Schadevergoedingsrecht (M. KRUITHOF)
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12
(120)

6 (60)
5 (45)

5 (45)

Strafrecht

3
(25+5)

Strafrecht (B. DE RUYVER of T. VANDER
BEKEN)

Strafprocesrecht

Strafvordering (P. TRAEST)

Economie

3
(25+5)
6 (60)

Filosofie en rechtsfilosofie

6 (60)

Politieke en rechtsfilosofische
stromingen (K. RAES of J. VERPLAETSE)

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie
Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling
VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie

Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht
Bestuursrecht
Goederenrecht

Bijzondere overeenkomsten

Arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Economisch recht

Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen

Economie (M. DE CLERCQ of J.
AELBRECHT)

6
(60+6)
6 (60)

Stp.
(Cu.)
3 (30)

8 (60+15)
7 (60)
6 (60)
3 (30)
of 5 (45)
4 (30)
3 (45)
5 (45)
4 (30)

Ethische en rechtsfilosofische
stromingen (J. VERPLAETSE)
geen vrijstelling

4 (30)

Juridisch schrijven (G. MARTYN of R.
STEENNOT)

4
(60+15)

EQUIVALENT UGENT

Stp.
(Cu.)
3 (30)

Inleiding tot de sociale psychologie (A.
VAN HIEL)
Sociale psychologie (A. VAN HIEL)
zie artikel 11 Codex UDB
geen vrijstelling
Bestuursrecht (L. VENY / F.
VANDENDRIESSCHE)
Zakenrecht en zakelijke
zekerheidsrechten (C. ENGELS of A.
WYLLEMAN)

3 (30)

3 (30)
6 (45+5)
6
(45+5)
3
(30+5)

6
(40+5)

Goederenrecht (A. WYLLEMAN)
Bijzondere overeenkomsten en
persoonlijke zekerheidsrechten (C.
ENGELS of M. DAMBRE)

4 (45)
5 (45)

Bijzondere overeenkomsten (M.
DAMBRE)
Arbeidsrecht (W. VAN EECKHOUTTE / A.
DE BECKER)
Socialezekerheidsrecht (W. VAN
EECKHOUTTE / I. DE WILDER)
Handelsrecht en insolventierecht (M.
TISON of F. BOGAERT)

5 (45)

Handels- en economisch recht (R.
STEENNOT)
Vennootschapsrecht en
rechtspersonenrecht (H. DE WULF of D.
DE MAREZ)

6 (60)

3
(25+5)
3
(25+5)
6
(45+5)

6
(40+5)
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6 (60)
5 (45)
of 4 (45)

5 (45)
5 (45)
of 4 (45)
6 (60)

5 (45)

Fiscaal recht
Boekhouden en rapporteren

Practicum

VAKKEN MASTER UA
Ethiek

6
(45+5)
3 (30)

6 (30)

Stp.
(Cu.)
3 (30)

Deontologie
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking
Droit comparé
Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law
Internationaal privaatrecht

6 (45)
3 (30)

Insolventierecht m.i.v. zekerheden
Bemiddelen en onderhandelen

6 (45)
3 (30)

Economische analyse van het recht
Rechtssociologie
Recht van de ruimtelijke ordening

3 (30)
3 (30)
3 (30)

6 (45)
6 (45)

Vennootschappen en verenigingen (H.
DE WULF)
Fiscaal recht (S. VAN CROMBRUGGE of I.
VAN DE WOESTYNE)
Boekhouden (P. BEGHIN)

5 (45)

Boekhoudrecht en balansanalyse (P.
BEGHIN)

3 (30)

Boekhoudrecht en financiële analyse (I.
VAN DE WOESTEYNE)
Praktische oefeningen III (P. TAELMAN)

3 (30)

Vaardigheden III (R. STEENNOT)

4 (75)

EQUIVALENT UGENT
Recht en ethiek (J. VERPLAETSE)
Rechtsantropologie (J. VERPLAETSE / E.
DESMET)
Deontologie (K. BROECKX)
Rechtsvergelijking (W. DE BONDT of M.
KRUITHOF)
Mensenrechten (Y. HAECK)
Internationaal privaatrecht (J. ERAUW of J.
VERHELLEN)
geen vrijstelling
Onderhandelen en bemiddelen (G.
VERSCHELDEN)
Rechtseconomie (B. DEPOORTER)
Rechtssociologie (C. COLMAN)
Omgevingsrecht (G. VAN HOORICK)

5 (45)
of 6 (60)
3 (30)

12 (120)

Stp.
(Cu.)
3 (30)
3 (30)
4 (30)
5 (45)
5 (45)
of 6 (60)
6 (45)

3 (30)
3 (30)
3 (30)
3 (30)

2.4 Overstap UHasselt / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden
Politicologie
Geschiedenis van het privaatrecht

Stp.
(Cu.)
6 (60)
3 (30)
6 (60)

Sociologie en rechtssociologie
Bronnen en beginselen van het recht

6 (60)
6 (50)

Inleiding tot het privaatrecht
Personen- en familierecht

3 (30)

BACHELOR UHASSELT
EQUIVALENT UHASSELT

Stp.
(Cu.)

geen vrijstelling
geen vrijstelling
De ontwikkeling van het recht in Europa (L.
BERKVENS)
Recht en samenleving (J. ACKAERT)
Beginselen van het recht (E. VAN DE VELDE
of P. FOUBERT of T. MOONEN)
Privaatrecht (I. SAMOY)
Personen- en samenlevingsrecht (C.
DECLERCK)
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4
6
9 of 8
11
8

Gerechtelijk recht

Gerechtelijk recht (B. ALLEMEERSCH of S.
VOET)
Practicum 1: oplossen van juridische
problemen (B. VANHEUSDEN)
Français juridique (A. DE BECKER / M.

Rechtsmethodiek
Taalgebruik Frans

6
4 of 3
4

ROCCA)
Taalgebruik Engels

Legal English (J. SELLIN)

4

Juridische argumentatieleer

3 (30)

Methodologie (P. SCHOLLEN)

12

Rechtstaalbeheersing - debatklas

3 (30)

4

VAKKEN TWEEDE BAC. UA

Practicum 4: Moot Court (S.
SCHOENMAEKERS)
EQUIVALENT UHASSELT

Stp.
(Cu.)
6
Privaatrecht (I. SAMOY)
(52+8)
6
Staats- en bestuursrecht (A. DRAYE / J.
(52+8) THEUNIS / S. VANGARSSE)

Stp.
(Cu.)
11

6
Internationaal en Europees recht (S.
(42+8) SCHOENMAEKERS)

12

International Law (F. RAIMONDO)
6
Internationaal en Europees recht (S.
(42+8) SCHOENMAEKERS)

6
12

Verbintenissenrecht
Staatsrecht
Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Recht van de Europese Unie

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht
Strafprocesrecht
Economie
Filosofie en rechtsfilosofie
Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie
Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling

VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie
Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht

6
(42+8)
3
(25+5)
3
(25+5)
6 (60)
6 (60)
6
(60+6)
6 (60)

8

Foundations of the EU (M. BRKAN)

6

Economische en politieke integratie in het
naoorlogse Europa (K. DE SMEDT)
en
Law of the internal market (J. COTTER)
geen vrijstelling

6

Strafrecht en strafprocesrecht (F.
VERBRUGGEN)
Strafrecht en strafprocesrecht (F.
VERBRUGGEN)
Economie (L. VEREECK of M. VANBEUREN)
Rechtsfilosofie (J. HAGE / M. LENAERTS)
geen vrijstelling

6

10
10
4
6

Bachelorscriptie (M.-A. TORFS)

6

Practicum 2: Juridisch schrijven (E.
LANCKSWEERDT)
EQUIVALENT UHASSELT

4

Stp.
(Cu.)
3 (30) geen vrijstelling
3 (30) zie artikel 11 Codex UDB
6
geen vrijstelling
(45+5)
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Stp.
(Cu.)

Bestuursrecht

Goederenrecht
Bijzondere overeenkomsten
Arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Economisch recht

Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen
Fiscaal recht
Boekhouden en rapporteren
Practicum

VAKKEN MASTER UA
Ethiek
Deontologie
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking /
Droit comparé
Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law
Internationaal privaatrecht

Insolventierecht m.i.v. zekerheden
Bemiddelen en onderhandelen

6
Staats- en bestuursrecht (A. DRAYE / J.
(45+5) THEUNIS / S. VANGARSSE)
en
Rechtsbescherming tegen de overheid (P.
SCHOLLEN of S. VERBIST)
3
Zaken- en contractenrecht (V. SAGAERT)
(30+5)
6
Zaken- en contractenrecht (V. SAGAERT)
(40+5)
3
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (J.
(25+5) PEETERS)
3
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (J.
(25+5) PEETERS)
6
Ondernemingsrecht
(45+5)
Ondernemingsrecht m.i.v.
vennootschapsrecht (V. COLAERT)
6
geen vrijstelling
(40+5)
6
Fiscaal recht (C. VANDERKERKEN of E. VAN
(45+5) DE VELDE)
3 (30) geen vrijstelling
6 (30) Practicum: Ontdekking van Europa

8

6
12
12
12
12
6
6

6

4

Practicum 3: Rechtsvergelijking (C.
CAUFFMAN)

4

Stp.
(Cu.)
3 (30)

EQUIVALENT UHASSELT

Stp.
(Cu.)
6

6 (45)
3 (30)

Deontologie (K. GEENS) (KU Leuven)
geen vrijstelling

4

6 (45)

Rechten van de mens (K. LEMMENS)

6

6 (45)

Internationaal privaatrecht

6

Private International Law (G. VAN
CALSTER)
Insolventierecht (M. STORME)
Onderhandelen en bemiddelen (E.
LANCKSWEERDT)

6

6 (45)
3 (30)

Recht, ethiek en politiek (J. HAGE)

6
6

2.5 Overstap VUB / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden
Politicologie

BACHELOR VUB
EQUIVALENT VUB

Stp.
(Cu.)
6 (60)

Politieke geschiedenis van België (M. DE
METSENAERE of F. DHONDT)
geen vrijstelling

3 (30)
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Stp.
(Cu.)
6(58)

Geschiedenis van het privaatrecht

Sociologie en rechtssociologie

6 (60)

6 (50)

Inleiding tot het privaatrecht

3 (30)

Personen- en familierecht

Gerechtelijk recht
Rechtsmethodiek
Taalgebruik Frans

3 (30)

Rechtstaalbeheersing - debatklas

3 (30)

VAKKEN TWEEDE BAC. UA
Verbintenissenrecht

Staatsrecht
Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Recht van de Europese Unie

Stp.
(Cu.)
6
(52+8)
6
(52+8)
6
(42+8)

Historische inleiding tot het recht (D. DE
RUYSSCHER)

7 (65)
of 6
(52)
6 (56)

6 (39)
6 (65)

Inleiding tot het recht (A. WIRTGEN)
Beginselen van privaatrecht (R.
FELTKAMP)
Personenrecht (E. GULDIX)
en
Gezins- en familiaal vermogensrecht (H.
CASMAN of E. ALOFS)
Gerechtelijk recht (B. MAES)
Rechtsmethodologie I (S. SMIS)
Rechtsmethodologie II (A. WIRTGEN)
m.i.v. Franse juridische teksten

9 (60)
3 (26)

Verbintenissen uit overeenkomst en uit
eenzijdige wilsuiting (L. CORNELIS of S.
SOMERS)
Grondwettelijk recht (M. VAN DAMME)

6
(42+8)
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6 (39)

Sociologie (B. SPRUYT)
Bronnen en beginselen van het recht (J.
GORUS of A. WIRTGEN)

Rechtsmethodologie II en Français
juridique (A. WIRTGEN)
Introduction to Common Law and Legal
English (K. VAN DER BORGHT)
Rechtsmethodologie I (S. SMIS of F.
EGGERMONT))
en
Rechtsmethodologie II (A. WIRTGEN)
Rechtsmethodologie I (S. SMIS of F.
EGGERMONT))
en
Rechtsmethodologie II (A. WIRTGEN)
EQUIVALENT VUB

Taalgebruik Engels
Juridische argumentatieleer

7 (65)

Historische inleiding van het privaatrecht
(D. DE RUYSSCHER)
Sociologie I (M. ELCHARDUS)

6 (60)

Bronnen en beginselen van het recht

Historische inleiding tot het recht (D.
HEIRBAUT)

5 (39)
5 (52)
6 (52)
9 (45)
12 (46)

12 (46)
5 (26)
9 (45)

12 (46)
9 (45)

12 (46)
Stp.
(Cu.)
6 (52)

9 (65)

Internationaal recht I (E. FRANCKX of S.
SMIS)

4 (39)

Internationaal recht I (N. ANGELET)
Europees recht I (T. JORIS)

4 (39)
5 (39)

Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

3 (26)

Strafrecht

6
Verbintenissen uit wet en uit rechtsregel
(42+8)
(L. CORNELIS of S. SOMERS)
3 (25+5) Strafrecht (A. DE NAUW of F. DERUYCK)

Strafprocesrecht

3 (25+5)

Strafprocesrecht (F. DERUYCK)

6 (52)

Economie

6 (60)

6 (52)

Filosofie en rechtsfilosofie

6 (60)

Economie (R. S’JEGERS of V. ILLEGEMS of
B. VAN KERKHOVE)
Inleiding tot de rechtsfilosofie (J.-M.
PIRET)

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie

6
(60+6)

Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling

VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie
Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht
Bestuursrecht

Goederenrecht
Bijzondere overeenkomsten
Arbeidsrecht

Socialezekerheidsrecht

Economisch recht

Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen
Fiscaal recht

Boekhouden en rapporteren

Inleiding voornaamste staten (P. DE
HERT of F. DHONDT)
Historische en vergelijkende inleiding tot
het publiekrecht
Rechtsmethodologie I (S. SMIS of F.
EGGERMONT))
en
Rechtsmethodologie II (A. WIRTGEN)
EQUIVALENT VUB

6 (60)

Stp.
(Cu.)
3 (30)

Psychologie (G. ROSSI)

3 (30)
6
(45+5)
6
(45+5)

zie artikel 11 Codex UDB
Gezins- en familiaal vermogensrecht (H.
CASMAN of E. ALOFS)
Bestuursrecht (K. LEUS)
en
Rechtsbescherming tegen de overheid
(M. VAN DAMME)
Zakenrecht m.i.v. zakelijke zekerheden
(R. FELTKAMP of E. ALOFS of M. MUYLLE)
Contractenrecht (R. DE WIT)

3
(30+5)
6
(40+5)
3
(25+5)

5 (52)

4 (26)
of 6
(26)
6 (58)

6 (58)
9 (45)

12 (46)
Stp.
(Cu.)
4 (26)
5 (52)
5 (52)
4 (39)
4 (26)
5 (39)

Inleiding tot het sociaal recht (W.
RAUWS)

4 (26)

3
(25+5)

Arbeidsrecht (W. RAUWS)
Inleiding tot het sociaal recht (W.
RAUWS)

5 (39)
4 (26)

6
(45+5)

Socialezekerheidsrecht (F. LOUCKX)
Inleiding tot het handelsrecht (K.
BYTTEBIER)

5 (39)
4 (26)

Handelsrecht (K. BYTTEBIER)
6 (40+5) Vennootschapsrecht (A. FRANCOIS)

4 (26)
4 (39)

6
(45+5)

Inleiding tot het fiscaal recht (M. MAUS)

4 (39)

Personenbelasting (M. MAUS)
Boekhoud- en jaarrekeningenrecht (M.
DELANOTE of T. WERA)

5 (52)
3 (38)

3 (30)
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Practicum

6 (30)

VAKKEN MASTER UA

Stp.
(Cu.)
3 (30)
6 (45)

Ethiek
Deontologie

Rechtsmethodologie III (A. WIRTGEN)

EQUIVALENT VUB
geen vrijstelling
Deontologie en aansprakelijkheid van de
juridische beroepen (L. CORNELIS)
geen vrijstelling

Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking
Droit comparé
Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law

3 (30)
6 (45)

Internationale bescherming van de
rechten van de mens (S. SMIS)

Internationaal privaatrecht

6 (45)

Internationaal privaatrecht (E. GULDIX)

Insolventierecht m.i.v. zekerheden
Bemiddelen en onderhandelen
Rechtssociologie
Rechtsfilosofie
Rechtsgeschiedenis

6 (45)
3 (30)
3 (30)
3 (30)
3 (30)

Insolventierecht (K. BYTTEBIER)
Geschillenbeslechting (E. ALOFS)
Rechtssociologie (B. HUBEAU)
Rechtsfilosofie (N. VAN DIJK)
Rechtsgeschiedenis (F. DHONDT)

12 (46)
of 9
(45)
Stp.
(Cu.)
6 (39)

4 (26)
of 5
(26)
5
(30+39)
5 (26)
3 (26)
3 (26)
3 (26)
3 (26)

2.6 Overstap Université de Namur / UA
BACHELOR UANTWERPEN
VAKKEN EERSTE BAC. UA
Politieke en institutionele geschiedenis van
België en de Nederlanden

Politicologie

BACHELOR Université de Namur
EQUIVALENT Université de Namur

Stp.
(Cu.)
6 (60)

Histoire constitutionnelle et régimes
politiques (B. COLSON)
en
Histoire des institutions belges (A.
TIXHON)
Science politique (T. BRASPENNING)

3 (30)

Geschiedenis van het privaatrecht

6 (60)

Sociologie en rechtssociologie
Bronnen en beginselen van het recht

6 (60)
6 (50)

Inleiding tot het privaatrecht

3 (30)

Droit public et science politique (M.
NIHOUL)
Questions de politique belge (P.
WYNANTS)
Fondements historiques du droit privé
(R. ROBAYE)
Sociologie (H.-O. HUBERT)
Sources et principes du droit (E.
DEGRAVE)
Fondements historiques du droit privé
(R. ROBAYE)
Droit de la famille (J. FIERENS / G.
MATHIEU)
Principes de droit judiciaire privé (D.
MOUGENOT)
Méthodologie et travail de droit (C. DE
TERWANGNE)

Personen- en familierecht
Gerechtelijk recht
Rechtsmethodiek
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Stp.
(Cu.)
5
(45+6)
3 (30)
5
(30+15)
4 (30)
5 (45)
9
(90+8)
3 (30)
8
(60+15)
9
(90+8)
6
60+6)
5
(45+6)
6
(30+45)

Taalgebruik Frans

Taalgebruik Engels
Juridische argumentatieleer
Rechtstaalbeheersing - debatklas
VAKKEN TWEEDE BAC. UA
Verbintenissenrecht

Staatsrecht
Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen
Recht van de Europese Unie
Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Strafrecht
Strafprocesrecht
Economie
Filosofie en rechtsfilosofie

Buitenlandse rechtsstelsels en terminologie
Schrijven van juridische teksten miv
jaarverhandeling
VAKKEN DERDE BAC. UA
Psychologie en rechtspsychologie
Levensbeschouwing
Familiaal vermogensrecht
Bestuursrecht
Goederenrecht
Bijzondere overeenkomsten
Arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Economisch recht

geheel van juridische
opleidingsonderdelen gedoceerd in het
Frans, minstens 60 stp. gevolgd
Anglais usuel (J. BURNS)
Logique et argumentation (D. LAMBERT)

3 (30)
3 (30)
Stp.
(Cu.)
6
(52+8)

geen vrijstelling
EQUIVALENT Université de Namur
Droit des obligations II (E. MONTERO
REDONDO, X. THUNIS)
Droit des obligations II (F. GEORGES)
Droit constitutionnel (H. VUYE)

6
(52+8)
6
(42+8)
6
(42+8)
6
(42+8)
3
(25+5)
3
(25+5)
6 (60)
6 (60)

3 (30)
4 (45)

Stp.
(Cu.)
8 (90)

8 (90)
9 (90)

geen vrijstelling

6
(60+6)
6 (60)

Droit de l’Union Européenne (A. DE
STREEL)
Droit des obligations I (E. MONTERO
REDONDO / F. GEORGES)
Droit pénal (N. BASECQZ)

5 (45)

Procédure pénal (N. BASECQZ)

3 (30)

Economie politique (J.-M. CHEFFERT)
Introduction à la philosophie (N.
MONSEU-VAN CLEEMPUT, L. RIZZERIO)

7 (75)
5 (45)

Philosophie du droit (J. FIERENS)
geen vrijstelling

4 (45)

6 (60)
8 (90)

geen vrijstelling

Stp.
(Cu.)
3 (30)

EQUIVALENT Université de Namur

3 (30)
6
(45+5)
6
(45+5)
3
(30+5)
6
(40+5)
3
(25+5)
3
(25+5)
6 (45+5)
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Psychologie et introduction à la
criminologie (J.-L. BRACKELAIRE)
zie artikel 11 Codex UDB
geen vrijstelling

Stp.
(Cu.)
5 (45)

Droit administratif (M. NIHOUL)

6 (66)

Droit des biens (N.)

3 (30)

Droit des contrats spéciaux ( A.
CRUQUENAIRE)
Droit social (V. FLOHIMONT)

3 (30)
4 (51)

Droit social (V. FLOHIMONT)

4 (51)

Droit économique ( H. )

6 (66)

Vennootschappen, verenigingen en
stichtingen
Fiscaal recht
Boekhouden en rapporteren

6
(40+5)
6
(45+5)
3 (30)

Practicum

6 (30)

VAKKEN MASTER UA

Stp.
(Cu.)
3 (30)

Ethiek

Deontologie
Rechtsrelativiteit en rechtsvergelijking
Droit comparé
Fundamentele rechten en vrijheden
Human Rights Law
Internationaal privaatrecht
Insolventierecht m.i.v. zekerheden
Bemiddelen en onderhandelen

geen vrijstelling
geen vrijstelling
Comptabilité financière et analytique ( S.
PONDEVILLE)
Travail de fin de cycle [diverse opties] (E.
DEGRAVE)
EQUIVALENT Université de Namur
Fondements de l’éthique (J.-M.
LONGNEAUX)

6 (45)

Ethique et droit (J. FIERENS)
geen vrijstelling
Droit comparé et terminologie juridique
anglaise (X. THUNIS)
Libertés publiques (H. VUYE)

6 (45)
6 (45)
3 (30)

geen vrijstelling
geen vrijstelling
geen vrijstelling

6 (45)
3 (30)
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7 (45)
5 (30)

Stp.
(Cu.)
3 (30)

4 (30)
6 (51)
4 (35)

Bijlage 3. Vrijstellingen in de master in de rechten voor bachelors afgestudeerd aan andere Belgische
rechtsfaculteiten
1° Bachelor in de Rechten afkomstig van KULeuven:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Rechtsvergelijking’ en ‘Ethiek’ indien
opgenomen in het bachelorprogramma. Een bijkomende vrijstelling voor Rechtspsychologie is mogelijk als de
student dit opleidingsonderdeel als grondslagen-opleidingsonderdeel kiest.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht, Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze
kunnen die formeel aan hun masterprogramma toevoegen, maar ze mogen die ook in een afzonderlijk
creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
2° Bachelor in de Rechten afkomstig van UGent:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Rechtsvergelijking’ indien opgenomen in het
bachelorprogramma.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Socialezekerheidsrecht, mogelijk ook Familiaal Vermogensrecht) volgen. Ze kunnen die in een
afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
3° Bachelor in de Rechten afkomstig van UHasselt:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Fundamentele rechten en vrijheden’ indien
opgenomen in het bachelorprogramma.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Socialezekerheidsrecht, mogelijk ook Familiaal Vermogensrecht) volgen. Ze kunnen die in een
afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
4° Bachelor in de Rechten afkomstig van VUB:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Fundamentele Rechten en Vrijheden’ indien
opgenomen in het bachelorprogramma
5° Bachelor in de Rechten afkomstig van FUNDP (Namen):
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Fundamentele rechten en vrijheden’ en
‘Rechtsvergelijking’ indien opgenomen in het bachelorprogramma; mogelijkerwijs ook vrijstelling voor
‘Ethiek’ op basis van ‘Ethique’ (3 stp).
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht, Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze
kunnen die formeel aan hun programma masterin de rechten toevoegen, maar ze mogen die ook in een
afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
6° Bachelor in de Rechten afkomstig van Mons-Hainaut:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Rechtsvergelijking’ indien opgenomen in het
bachelorprogramma.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Strafprocesrecht, mogelijkerwijs ook Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht
en Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze kunnen die in een afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de
resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
7° Bachelor in de Rechten afkomstig van UCL:
 Masterprogramma van 120 studiepunten in principe zonder vrijstellingen; wel kunnen bepaalde keuzevakken
voor een vrijstelling in aanmerking komen; mogelijkerwijs ook vrijstelling voor ‘Ethiek’ op basis van ‘Ethique
appliquée au droit’, 5 stp.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht en Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze
kunnen die in een afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun
masteropleiding.
8° Bachelor in de Rechten afkomstig van ULB:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Rechtsvergelijking’ indien opgenomen in het
bachelorprogramma.
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Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Strafprocesrecht, mogelijk ook Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht en
Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze kunnen die in een afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de
resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
9° Bachelor in de Rechten afkomstig van ULg (Luik):
 Masterprogramma van 120 studiepunten in principe zonder vrijstellingen; wel kunnen bepaalde keuzevakken
voor een vrijstelling in aanmerking komen.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht, Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze
kunnen in een afzonderlijk creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun
masteropleiding.
10° Bachelor in de Rechten afkomstig van KUBrussel:
 Masterprogramma van 120 studiepunten met vrijstelling voor ‘Rechtsvergelijking’ indien opgenomen in het
bachelorprogramma. Een bijkomende vrijstelling voor Rechtspsychologie is mogelijk als de student dit
opleidingsonderdeel in 2de Ma als grondslagen-opleidingsonderdeel kiest.
 Aanbeveling dat de studenten op vrijwillige basis één of meerdere niet gevolgde bachelorvakken (Fiscaal
recht, Volkenrecht, Vennootschappenrecht, Familiaal Vermogensrecht, Socialezekerheidsrecht) volgen. Ze
kunnen die formeel aan hun masterprogramma toevoegen, maar ze mogen die ook in een afzonderlijk
creditcontract opnemen zodat de resultaten geen invloed hebben op hun masteropleiding.
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Bijlage 4. Deliberatiecriteria
DELIBERATIECRITERIA Faculteit rechten
Bachelorprogramma





globaal slaagpercentage: min. 50%
één of meer tekorten, samen maximaal 12 stp.
per tekort: maximaal 2 tekortpunten (8/20)
credit voor Juridisch practicum

Schakelprogramma (en bachelorprogramma met
minstens de helft studieduurverkorting)
 globaal slaagpercentage: min. 50%
 één of meer tekorten, samen maximaal 6 stp.
 per tekort: maximaal 2 tekortpunten (8/20)
 credit voor Juridisch practicum
Masterprogramma





globaal slaagpercentage: min. 60%
maximaal 1 tekort tbv maximaal 6 stp.
maximaal 1 tekortpunt (9/20)
credit voor meesterproef-thesis en –stage

Master na master programma





globaal slaagpercentage: min. 60%
maximaal 1 tekort tbv maximaal 6 stp.
maximaal 1 tekortpunt (9/20)
credit voor masterproef
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Bijlage 5. Volgtijdelijkheidsregels
1.

Opleidingsonderdelen uit modeltraject deel 1 die altijd in je studieprogramma opgenomen moeten worden als
je nog géén credit behaald hebt.
Bronnen en
beginselen van het
recht
Inleiding tot het
privaatrecht

Personen- en
familierecht

elk ander
opleidingsonderdeel

Gerechtelijk recht

Rechtsmethodiek

Deze vijf juridische basisopleidingsonderdelen moet je bij een tekort steeds opnieuw opnemen. Zelfs als je een
delibereerbaar cijfer behaald hebt (8 of 9), is het verplicht dit tekort opnieuw op te nemen.
Het is wel mogelijk om op het einde van je opleiding dit opleidingsonderdeel te laten delibereren, maar aangezien
dit een basisopleidingsonderdeel is, is dit ten zeerste af te raden. Alle andere juridische vakken worden verder
gebouwd op deze opleidingsonderdelen.
Let op! Dit opleidingsonderdeel opnemen, wil ook zeggen: leerkrediet inzetten. Indien je niet meedoet aan het
examen, dan verlies je ook leerkrediet! Ook voor de berekening van je studierendement in het kader van de
maatregelen van studievoortgangbewaking.
Bij het behalen van een credit moet je deze natuurlijk niet meer opnieuw opnemen.
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2.

Opleidingsonderdelen waarvoor je een credit moet behaald hebben, alvorens je het volgende
opleidingsonderdeel mag opnemen

Juridisch practicum
Meesterproef
Rechtsmethodiek

Schrijven van
juridische teksten
Modulevakken in
de master
Bestuursrecht
Staatsrecht
Fiscaal recht

Vennootschappen,
vereningingen en
stichtingen
Verbintenissenrecht

Bijzondere
overeenkomsten

Fiscaal recht

In dit geval moet je eerst een credit behaald hebben van het voor-opleidingsonderdeel, alvorens je het
opleidingsonderdeel mag opnemen. Dus bvb.: je met eerst een credit behaald hebben voor ‘Staatsrecht’ en pas dan
mag je ‘Bestuursrecht’ en ‘Fiscaal recht’ opnemen.
Kan ik dan niet afstuderen als ik bijvoorbeeld énkel Staatsrecht nog moet meenemen? Jawel, onder bepaalde
voorwaarden kan je deze volgtijdelijkheid laten opheffen, zie punt 5. Opheffen van volgtijdelijkheid.
3.

Opleidingsonderdelen die samen opgenomen moeten worden in het studieprogramma, tenzij je eerder een
credit behaald hebt.
Strafrecht

Strafprocesrecht

Internationaal
privaatrecht

GS
Internationaal
privaatrecht

Human Rights
Law

GS Grondwettelijk
recht

Insolventierecht

GS Insolventierecht
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4. Juridisch practicum
In modeltraject deel 3 moet je een keuze maken voor een specifiek practicum. Per practicum zijn er specifieke
voorwaarden: ofwel moet je een credit behaald hebben voor het voor-opleidingsonderdeel of zelfs meerdere, bvb
een credit voor ‘verbintenissenrecht’ en ‘buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’ voor het ‘Practicum
verbintenissenrecht’; ofwel moet je het voor-opleidingsonderdeel samen hebben opgenomen, bvb. ‘arbeidsrecht’
voor het ‘practicum arbeidsrecht’.
De specifieke vereisten worden steeds op voorhand meegedeeld op Blackboard.
Voor álle juridische practica geldt steeds dat er een credit moet behaald zijn voor ‘schrijven van juridische teksten’.
Ook hier kan je onder bepaalde voorwaarden deze volgtijdelijkheid laten opheffen, zie punt 5. Opheffen van
volgtijdelijkheid.
5. Opheffen van volgtijdelijkheid
Onder bepaalde voorwaarden kan je de volgtijdelijkheid laten opheffen voor ‘staatsrecht’, ‘verbintenissenrecht’ en
‘schrijven van juridische teksten’, d.w.z. dat je tóch het opleidingsonderdeel (vb. bestuursrecht en fiscaal recht) mag
opnemen ondanks dat je nog geen credit behaald hebt van het voor-opleidingsonderdeel (staatsrecht).
Je kan dan bijvoorbeeld bestuursrecht en fiscaal recht opnemen, samen met staatsrecht.
Hier zijn echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden en hangen af van jouw situatie. In élk geval moet je
kunnen afstuderen! Wanneer kan je afstuderen? Als je alle opleidingsonderdelen hebt opgenomen (180 stp.) en een
credit behaald hebt voor elk opleidingsonderdeel op het einde van huidig academiejaar. Of je komt in aanmerking
voor deliberatie voor één of meerdere tekorten. Deliberatie gebeurt steeds op het einde van de opleiding.Als je nog
niet kan afstuderen, heeft het geen zin om een aanvraag in te dienen.

Ik kan
afstuderen

Ik sta niet onder
studievoortgangbewaking

ik kan mijn bachelor afronden
binnen de 3 jaar

Ik sta wél onder
studievoortgangbewaking

ik ben langer bezig dan 3 jaar
aan mijn bachelor

je mag de
opleidingsonderdelen samen
opnemen en hierbij tot max.
66 studiepunten gaan

je mag de
opleidingsonderdelen samen
opnemen en hierbij tot max.
72 studiepunten gaan
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je mag de
opleidingsonderdelen samen
opnemen en hierbij tot max.
60 studiepunten gaan

Bijlage 6. Lijst van opleidingsonderdelen die in aanmerking komen voor compensatie van het tekort aan studiepunten
als gevolg van de gefaseerde curriculumwijziging
(gewijzigd door UDB nr. 129 van 13 februari 2014, punt 2.1, UDB nr. 144 van 3 april 2015 en UDB nr. 157 van 12 juli
2016 en UDB nr. 200 van 13 september 2019)
Antropologie (1300PSWANT)

6sp

2e sem.

Van Praag, Lore

Bestuurskunde (1200PSWBSK)

6sp

1e sem.

Van Dooren, Wouter

Inleiding tot de financiële markten 1 (1103TEWBDK)

3sp

2e sem.

De Ceuster, Marc

Interdisciplinaire perspectieven op migratie en integratie
(1900PSWIMI)

6sp

1e sem.

Van Praag, Lore
Verschueren, Jef
Greefs, Hilde
Nonneman, Walter
Vanheule, Dirk

Internationale betrekkingen (1200PSWIIB)

6sp

1e sem.

Sauer, Tom

Nieuws en journalistiek (1100PSWJNP)

6sp

2e sem.

Paulussen, Steve

Mediarecht (1100PSWMRE)

3sp

2e sem.

Cloots, Elke

Beleidswetenschap (1300PSWBLW)

6sp

1e sem.

Wouters, Edwin
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