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Situering
Het opleidingsonderdeel wil een grondige en praktijkgerichte kennis opbouwen in de
technisch vaak ingewikkelde materie van financiële regulering. De nadruk ligt hierbij op
het ontwaren van algemene lijnen en beginselen doorheen de technisch complexe
regelgeving teneinde tot een beter begrip van de economische grondslagen en de
juridische omkadering van de organisatie en werking van de kapitaalmarkten te komen.
Gezien het sterk evolutieve karakter van de regelgeving kan aan de studenten hierdoor
de vaardigheid worden bijgebracht om nieuwe regelgevende ontwikkelingen te
begrijpen en in hun context te duiden. Door bovendien een toepassingsgerichte
benadering van de materie te bieden, kunnen praktische gevallen geanalyseerd
worden aan de hand van de geldende regelgeving.

Inhoud
1. Overzicht van het juridisch statuut van de diverse actoren op de kapitaalmarkten
(kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, collectieve beleggingsinstellingen,
verzekeringsondernemingen) en van de evolutie van de regulering hieromtrent
(despecialisering, internationalisering, ...)
2. Analyse van de juridische omkadering, organisatie en werking van de primaire en
secundaire kapitaalmarkten naar Belgisch recht, met rechtsvergelijkende en
Europeesrechtelijke input (openbare beroep op het spaarwezen,
prospectusreglementering, organisatie en regulering van gereglementeerde markten en
andere verhandelingssystemen, ...). Hierbij wordt telkens de nadruk gelegd op
algemene stramienen en de economische achtergrond van de regulering. In
samenhang hiermee wordt aandacht besteed aan de regelen ter vrijwaring van de
integriteit van de markten (misbruik van voorkennis en marktmanipulatie). Tot slot wordt
aandacht besteed aan de privaatrechtelijke analyse van de op de kapitaalmarkten
verhandelde instrumenten (met inbegrip van afgeleide financiële instrumenten), met
bijzondere nadruk op de technieken voor verhandeling van financiële instrumenten en
vraagstukken van aansprakelijkheid en deontologie van de financiële bemiddelaars.

Begincompetenties
Basiskennis van het bank- en financieel recht, zoals verworven in het inleidende vak
‘Financieel recht’.
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Grondige kennis hebben van de juridische omkadering van de activiteit van
financiële bemiddelaars en de organisatie en werking van de financiële markten.
De geldende financiële wetgeving toepassen op praktische gevallen
Relevante rechtsvragen distilleren uit een feitelijke constellatie.
Blijk geven van een kritisch-wetenschappelijke houding ten aanzien van de geldende
regelgeving en nieuwe ontwikkelingen in het financieel recht.
Getuigen van een leergierige houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het
financieel recht.
Nieuwe ontwikkelingen in het kennisdomein kritisch duiden op hun effectiviteit en
bijdrage tot de efficiënte werking van het financiële bestel
Mondeling rapporteren over vraagstukken (en oplossingen) binnen het kennisdomein
van het kapitaalmarktenrecht.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
•
•
•
•

Excursie: deelname aan minstens 1 studiedag (in geval van relevant aanbod) rond
thema's die aanleunen bij de leerstof (afhankelijk van beschikbaar aanbod)
Werkcollege: bespreking van relevante rechtspraak of academische literatuur, op
basis van voorbereidende lectuur door studenten

Leermateriaal
•
•
•
•
•
•

Documentatiebundel met relevante wetgeving en achtergrondliteratuur
Slides bij de hoorcolleges
Documenten beschikbaar gesteld via Minerva (bijv. Voorbeeldcontracten,
prospectussen, ...)
Prijs leermateriaal: 0 €; wetgevingsbundel (optioneel): 25 €
Kostprijs excursie: ca. 25 €

Referenties
Publicatiereeks Instituut Financieel Recht UGent (Antwerpen, Intersentia)

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaarheid voor inhoudelijke vragen (mondeling, e-mail, ...)

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding: toetsen van de capaciteit om vanuit
een feitelijke casus de relevante juridische kwalificaties door te voeren en een
coherente juridische redenering op te bouwen;
Aanvullend algemene kennis- en inzichtsvragen

Eindscoreberekening
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