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onderwerp Ontwerp-AMvB Gelijkstelling Bachelor HBO-Rechten voor de 
toegang tot gereglementeerde juridische beroepen 

 
Geachte mevrouw Albayrak, 
 
Bij brief van 8 mei 2008 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
Raad) advies uit te brengen over het ontwerp voor een algemene maatregel van bestuur tot wijziging 
van onder meer het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit opleiding rechterlijke 
ambtenaren die strekt tot gelijkstelling van de graad bachelor HBO-Rechten voor de toegang tot 
gereglementeerde juridische beroepen (het Besluit). 
 
Het Besluit strekt er toe om de graad bachelor, verleend op grond van het met goed gevolg afleggen van 
een afsluitend examen van de opleiding HBO-Rechten aan een hogeschool, gelijk te stellen met de aan 
een universiteit behaalde graad bachelor op het gebied van het recht, op voorwaarde dat degene die de 
graad van bachelor na afronding van de opleiding HBO-Rechten heeft verkregen, tevens aan een 
universiteit met goed gevolg de tentamens van de tot een schakelprogramma behorende 
onderwijseenheden heeft afgelegd. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
De Raad stemt gaarne in met het Besluit. Hij acht het van belang dat het voor HBO-bachelors die via 
een schakelprogramma vervolgens de graad wo-master recht hebben behaald, niet onmogelijk is om 
voor de opleiding tot rechter in aanmerking te komen. 

 
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 
rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is 
een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen 
beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie 
en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de 
behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad 
voor de rechtspraak. 
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Voor het overige geeft het Besluit geen aanleiding tot het maken van op- en aanmerkingen. Indien in 
een later stadium nog wijzigingen in het Besluit worden aangebracht die gevolgen hebben voor de 
rechtspleging, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld om aanvullend te adviseren. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
W.J.J. van Velzen 
lid Raad voor de rechtspraak 


