Studiefiche
Academiejaar 2017-2018 t.e.m. 2018-2019

Handels- en economisch recht (F710050)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 2)

Nederlands

hoorcollege
werkcollege: geleide
oefeningen

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Maresceau, Kristof
Bruloot, Diederik

RE21
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de handelswetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de
handelswetenschappen

37.5 u
7.5 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6
6

aanbodsessie
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Handelaar, handelstussenpersonen, faillissement, continuïteit van ondernemingen,
vennootschappen, rechtspersoonlijkheid, kapitaal, financiering, bestuur, algemene
vergadering van aandeelhouders, toezicht, handelspraktijken, kredieten, intellectuele
eigendomsrechten

Situering
Het opleidingsonderdeel beoogt kennisoverdracht en inzichtelijke kennis bij te brengen
van het juridisch kader waarbinnen het ondernemingsleven zich afspeelt.

Inhoud
Het opleidingsonderdeel overspant de meest belangrijke thema’s in het
ondernemingsgebeuren. Vooreerst gaat de aandacht naar het statuut van de handelaar
en de onderneming, gevolgen van het handelsstatuut, handelstussenpersonen en
distributiecontracten, het einde van de handelsactiviteit en ondernemingen in
moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie en faillissement). Het belangrijkste thema
van dit opleidingsonderdeel gaat over de vennootschappen, waar voornamelijk wordt
stilgestaan bij de NV en de BVBA. Hier komen dan o.m. volgende onderwerpen aan
bod: begrip rechtspersoon, juridische betekenis van kapitaal, het bestuur, de algemene
vergadering van aandeelhouders, het toezicht, de financiering, alsook fusies en
overnames).
Het ondernemingsleven moet verder rekening houden met heel wat wetgeving
behorende tot het Economisch recht. Hier werd gekozen voor de wetgeving op de
handelspraktijken uit Boek VI WER en de intellectuele eigendomsrechten.
In een laatste hoofdstuk gaat de aandacht naar een overzicht van de belangrijkste
kredieten.

Begincompetenties
Het wordt aanbevolen dat de studenten reeds de volgende opleidingsonderdelen
hebben gevolgd:
- Algemene beginselen van het recht
- Privaat recht
- Handels- en Financiële Verrichtingen

Eindcompetenties
1 Kennis van de juridische omkadering en juridische eigenheden van het
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ondernemingsleven.
Vaardigheid om de juridisch-theoretische kennis toe te passen op eenvoudige
praktische gevallen.
In staat zijn de verworven kennis te plaatsen op het ogenblik dat men geconfronteerd
wordt met het ondernemingsgebeuren.
Kunnen werken met de belangrijkste juridische instrumenten of bronnen binnen het
ondernemingrecht.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
10 weken hoorcolleges.
2 weken werkcolleges rond specifieke thema's, nl. toepassingen
(oefeningen) inzake marktpraktijken en consumentenbescherming en inzake
betalingsproblemen en een case study rond fusies en overnames.
PowerPoint presentaties zullen ter beschikking gesteld worden via Minerva

Leermateriaal
- E. DIRIX, R. STEENNOT en H. VANHEES, Handels- en economisch recht in
hoofdlijnen (10de editie), Antwerpen, Intersentia, 2015 (kostprijs ca. 40 €).
- Een codex (een verzameling van de meest gebruikte wetteksten), zoals de BaMa
Codex (die Keure).

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling mogelijk tijdens de les, via het Minerva-forum en op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk gesloten boek examen bestaande uit
meerkeuzevragen en open vragen (casussen). De codex mag worden gebruikt.
Niet-periodegebonden evaluatie: 2 korte toepassingsopdrachten n.a.v. tijdens de les
bijgebrachte vaardigheden.

Eindscoreberekening
90% schriftelijk examen
10% niet-periodegebonden evaluatie
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