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Situering
Het vak wil de student inzicht bieden in de wijze waarop het Europees recht inwerkt op
de vestiging en activiteiten van marktdeelnemers in de financiële sector in de Europese
Unie. Dit moet toelaten de effectiviteit van het juridisch instrumentarium ter
verwezenlijking van de Europese marktintegratie te evalueren.

Inhoud
Het vak spitst zich toe op het juridisch kader voor de grensoverschrijdende financiële
dienstverlening in de Europese Unie. Dit omvat de Europeesrechtelijke aspecten van
de grensoverschrijdende activiteit van de actoren inzake bank- en beleggingsdiensten,
en de impact hiervan op de nationale regulering van deze grensoverschrijdende
activiteiten. Hiertoe worden niet enkel de bepalingen van primair Verdragsrecht inzake
de fundamentele economische vrijheden bestudeerd, maar eveneens de bepalingen
van afgeleid Unierecht inzake bancaire en beleggingsdiensten.

Begincompetenties
Basiskennis van het EU-recht (VWEU en economische vrijheden; karakteristieken van
de juridische instrumenten van afgeleid Unierecht); basiskennis van financieel recht.
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Inzicht hebben in de wisselwerking tussen Europese financiële integratie en de
reguleringsautonomie van de lidstaten betreffende grensoverschrijdende bancaire en
beleggingsdiensten.
Inzicht hebben in de achtergrond en inhoud van de voornaamste componenten van
Europese financiële regulering
Inzicht hebben in de werking van primaire en secundaire kapitaalmarkten.
De verenigbaarheid van nationale financiële regulering met het Europees recht
analyseren.
Getuigen van een kritische houding ten aanzien van de werkbaarheid en effectiviteit
van Europese financiële regulering ter verwezenlijking van financiële marktintegratie.
Juridische vragen rond een hyothetisch praktijkgeval en aan de hand van relevante
wetgeving en rechtspraak correct kwalificeren en oplossen
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1

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Discussieseminaries met analyse en bespreking van rechtspraak; hoorcolleges

Leermateriaal
Documentatiebundel (rechtspraak, wetgeving en achtergrondliteratuur); beschikbaar
via Minerva
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaarheid van lesgever

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
- Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding: beoordeling van de capaciteit van
studenten om hypothetische praktijkgevallen inzake Europees bank- en
kapitaalmarktecht te analyseren; capaciteit van studenten om het materieel Europees
bank- en kapitaalmarktrecht te doorgronden.
- Participatie: quotering op effectieve voorbereiding van rechtspraak en deelname aan
discussies; voor studenten in LLM-programma: bijkomende mondelinge presentatie van
een arrest

Eindscoreberekening
80%: mondeling examen
20%: participatie. Indien de student meer dan 20% van de taken niet of niet tijdig heeft
ingediend, wordt automatisch een nulscore voor Participatie toegepast.
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