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Trefwoorden
Privaatrecht, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, rechtspersonenrecht,
gebruikelijke contracten, personen- en relatierecht, relatievermogensrecht, bewijsrecht

Situering
De cursus wil de studenten vertrouwd maken met de basisregels/elementaire noties uit
diverse domeinen van het privaatrecht en hun onderlinge samenhang. De cursus wil de
studenten in staat stellen om voor de onderneming/ondernemer relevante juridische
problemen te herkennen en eenvoudige juridische problemen op te lossen. De student
moet in staat zijn om met een juridische professional te communiceren.

Inhoud
Mogelijke topics (indicatieve lijst):
- overeenkomstenrecht, met inbegrip van gebruikelijke contracten
- aansprakelijkheidsrecht
- rechtspersonenrecht
- personen- en rematierecht, relatievermogensrecht
- bewijsrecht
- zakenrecht, zekerheden
- ...
De concrete benadering van deze topics en de aandacht voor elk ervan (tijdens de
lessen) kan van academiejaar tot academiejaar verschillen (bijvoorbeeld omwille van
(juridische) actuele evoluties, relevant voor de opleiding handelswetenschappen).

Begincompetenties
Basiskennis van het Belgisch rechtssysteem. Deze kennis omvat de thema's die ook in
het opleidingsonderdeel Inleiding Recht worden onderwezen.
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De voor een ondernemingscontext relevante basisregels uit het Belgisch privaatrecht
(onder meer in het overeenkomstenrecht, aanpsrakelijkheidsrecht en
rechtspersonenrecht...) kennen, beschrijven en verklaren, met oog voor hun
onderlinge samenhang.
De elementaire rechtsbronnen (nationaal, supranationaal) van het Belgisch
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privaatrecht doelmatig kunnen opzoeken en gebruiken bij de beoordeling van een
juridisch probleem.
De basisregels en -concepten uit het Belgisch privaatrecht op casussen toepassen.
Juridische informatie nauwkeurig kunnen lezen, interpreteren, analyseren en
beoordelen met het oog op de oplossing van een juridisch vraagstuk.
Belangrijke volumes juridische informatie, die op verschillende manieren is
aangereikt (handboek, wetboek, slides,...) op een zinvolle manier kunnen
structureren en assimileren.
De elementaire privaatrechtelijke concepten en mechanismen kunnen definiëren,
verklaren en hun onderlinge samenhang begrijpen.
Complexe informatie nauwkeurig kunnen analyseren en beoordelen vanuit een
juridische invalshoek.
Privaatrechtelijke problemen nauwkeurig herkennen en afbakenen en er de juiste
rechtsregels op toepassen.
Accuraat, eenduidig en helder communiceren over privaatrechtelijke
aangelegenheden.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
(Interactieve) hoorcolleges. Het is mogelijk dat studenten gevraagd worden stukken
voor te bereiden voor de les.

Leermateriaal
- recentste editie van het handboek ; "Privaatrecht in hoofdlijnen" (deel 2) (uitgeverij
Intersentia - R. de Corte, B. De Groote); de details met betrekking tot het handboek
worden bekend gemaakt via het elektronisch leerplatform.
Kostprijs : ongeveer 28 euro (indien deel I en het voor het opleidingsonderdeel
"inleiding tot het recht" gebruikte deel II samen worden aangekocht kosten beiden
delen samen ongeveer 50 euro)
- Een codex (Privaatrecht; een verzameling van de meest gebruikte wetteksten). Er zijn
verschillende versies op de markt. De BaMa Codex, waarvan het gebruik aanbevolen
wordt, kost ong. 50 euro voor de delen publiekrecht, privaatrecht en strafrecht). Enkel
codex in boekvorm, geen losse papieren (dus geen kopieën, prints, ed.); Geen enkele
notitie in de codex is toegestaan (wel kleuren of onderlijnen, alhoewel afgeraden).
Studenten moeten hun wetboek meebrengen naar het examen. Het gebruik ervan kan
noodzakelijk zijn om bepaalde vragen te kunnen beantwoorden.
- presentaties die de colleges begeleiden waarop de student aantekeningen kan
aanbrengen (voorbeelden, toelichting bij concepten,...)
- Andere door de lesgever via het elektronisch leerplatform als leermateriaal ter
beschikking gestelde informatie

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Tijdens de les - voor of na de les of tijdens de pauze - of op afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
(Goedgekeurd)
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Een schriftelijk gesloten boek examen (een codex mag wel worden gebruikt)
Gebruik van de codex is toegestaan indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
(1) codex in boekvorm mag, losse papieren niet (dus geen kopieën, prints, ed.);
(2) geen enkele notitie toegestaan (wel kleuren of onderlijnen, alhoewel afgeraden)

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)
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