Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Inleiding tot handels- en ondernemingsrecht (A000896)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bruloot, Diederik

hoorcollege
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de bedrijfseconomie (afstudeerrichting
bedrijfseconomie)
Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

3

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
onderneming, handelstussenpersonen, faillissement, vennootschappen,
rechtspersoonlijkheid, kapitaal, financiering, bestuur, algemene vergadering,
marktpraktijken, mededinging

Situering
In dit opleidingsonderdeel wordt gepoogd de studenten een algemeen overzicht te
geven van een aantal juridische domeinen die verband houden met het
ondernemingsleven. Indien de studenten later op enigerlei wijze geconfronteerd
worden met problemen die verband houden met de werking, structuur, belangen van
ondernemingen, moeten zij in staat zijn om deze in hun juiste context te plaatsen.

Inhoud
Het opleidingsonderdeel overspant de meest belangrijke thema's in het
ondernemingsgebeuren. Vooreerst gaat de aandacht naar het statuut van de
onderneming, de handelstussenpersonen en distributiecontracten, het einde van de
handelsactiviteit en ondernemingen in moeilijkheden (continuïteit van ondernemingen
en faillissement).
Het belangrijkste thema van dit opleidingsonderdeel gaat over de vennootschappen,
waar voornamelijk wordt stilgestaan bij de NV en de BV. Hier komen dan o.m. volgende
onderwerpen aan bod: begrip rechtspersoon, juridische betekenis van kapitaal, het
bestuur, de algemene vergadering van aandeelhouders, het toezicht en de financiering.
Het ondernemingsleven moet verder rekening houden met heel wat wetgeving
behorende tot het Economisch recht. Hier werd gekozen voor drie thema's, nl. de
wetgeving op de handelspraktijken, de prijzenwetgeving en de concurrentiewetgeving.

Begincompetenties
Vermits dit onderdeel gedoceerd wordt aan studenten afkomstig uit de meest diverse
richtingen en velen onder hen nog nooit in aanraking zijn gekomen met de meeste
onderwerpen die behandeld worden, wordt geen voorkennis verwacht.

Eindcompetenties
1
2
1
1
3

BEGRIPPEN: onderneming, faillissement, NV en BVBA
VAARDIGHEDEN: (a) De juridisch-theoretische kennis toepassen op eenvoudige
1 praktische gevallen; en (b) de juridische omkadering en juridische eigenheden van
een onderneming kunnen situeren.
ATTITUDES: Kritische attitude ontwikkelen t.a.v. voorgestelde oplossingen.

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)

1

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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
hoorcollege

Leermateriaal
Syllabus

Referenties
E. DIRIX, R. STEENNOT en H. VANHEES, Handels- en economisch recht in
hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 2019.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaarheid van de titularis en de assistenten voor inhoudelijke vragen.

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
Eindscoreberekening
100% periodegebonden evaluatie

(Goedgekeurd)
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