
 

Cursus Agrarisch recht 
 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen biedt u de gelegenheid om via het 
contractonderwijs op universitair niveau onderwijs te volgen, zonder dat u de verplichting heeft een volledige 
opleiding af te ronden. U neemt deel aan het reguliere onderwijs voor studenten. Graag bieden wij u de kans om 
deel te nemen aan het vak Agrarisch recht. 
 
Cursusinformatie 
Tijdens de werkcolleges (11 x 2 uur) worden de hoofdlijnen van een aantal deelterreinen van het agrarisch recht 
behandeld: pacht, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en marktordening. Het vak beoogt inzicht te geven 
in het pachtrecht, en in de daarmee samenhangende problematiek van de productierechten (varkens- en 
pluimveerechten, betalingsrechten). Ook is er aandacht voor de fosfaatrechten. Binnen het programma wordt een 
gastcollege door de Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) verzorgd. 
 
Docent 
Prof. mr. Jeroen Rheinfeld startte zijn loopbaan als kandidaat-notaris voor de algemene praktijk, met als 
specialisme de agrarische praktijk. Daarna maakte hij in 2010 de overstap naar Countus, waar hij werkzaam was 
als senior juridisch adviseur voor de agrarische praktijk en als hoofd vaktechniek juridisch. Per 1 januari 2018 is 
Jeroen vennoot bij FBN Juristen te Amsterdam en per 1 januari 2019 is hij tevens vennoot bij het Instituut voor 
Agrarisch Recht te Wageningen. In 2014 is hij gepromoveerd op het onderwerp kavelruil. Per 1 juni 2020 is hij 
benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Studielast 
De cursus bestaat uit 11 werkcolleges die plaatsvinden op woensdag van 10.30-12.15 uur op de 
universiteitscampus. De eerste bijeenkomst is op 16 september 2020, het laatste college op 2 december 2020. Op 
21 oktober 2020 zal er geen college worden gegeven.  
 
Certificaat (essay en tentaminering) 
Voor reguliere studenten maakt het schrijven van een essay onderdeel uit van het vak. Voor contractstudenten is 
de essayopdracht optioneel. Indien u geen essay schrijft maar wel aan het tentamen deelneemt, ontvangt u een 
aangepast certificaat zonder vermelding van het aantal studiepunten (EC) dat aan het vak is toegekend. Het 
schriftelijk tentamen is gepland op 18 december 2020 (onder voorbehoud).  
U bent niet verplicht aan het tentamen deel te nemen. Indien u geen tentamen wilt doen maar wel een bewijs van 
deelname wenst te ontvangen, kunt u vóór aanvang van het onderwijs een presentielijst opvragen die u na iedere 
bijeenkomst laat ondertekenen door de docent. Op basis van de getekende lijst verstrekken wij aan het eind van 
de cursus een certificaat.  
 
Cursusgeld  
Het cursusgeld bedraagt € 800,=. Op grond van de samenwerking tussen de rechtenfaculteit en de VASN krijgen 
VASN-leden € 100 korting. Zij kunnen deelnemen voor € 700,=.  
Deze studiekosten zijn vrijgesteld van BTW. De literatuur dient afzonderlijk aangeschaft en betaald te worden.  
 
Literatuur 
-  Asser/Snijders/Valk 7-III (Asser-serie, deel Bijzondere overeenkomsten, Pacht, Kluwer, Deventer, 2016) 
-  Diverse wetsteksten, artikelen, jurisprudentie (beschikbaar via Brightspace). Een handleiding van de te 
behandelen stof zal beschikbaar worden gesteld via Brightspace. 

Aanmelding en informatie 
U kunt zich aanmelden via https://www.ru.nl/rechten/onderwijsvooralumni/contractonderwijs/inschrijven/ 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met:  
drs. Fiorina Argante 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
email: contractonderwijs@jur.ru.nl 

  

 

 


