Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Notarieel vennootschapsrecht (B001286)
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
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bruloot, Diederik
Maresceau, Kristof

werkcollege
hoorcollege
RE21
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Laws in het notariaat

15.0 u
45.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Vennootschapsrecht

Situering
Systematische analyse van de voor het notariaat relevante juridische aspecten van
vennootschapsrecht. Voortbouwend op de reeds verworven basiskennis van
vennootschapsrecht (basiskennis die door de studenten gedeeltelijk op zelfstandige
basis dient herhaald te worden), wordt vooreerst een verder uitgediepte technischjuridische kennis van de betrokken materies, in de context van de notariële praktijk,
beoogd. In samenhang hiermee wil het opleidingsonderdeel de vaardigheid van de
studenten aanscherpen om de theoretische leerstukken in prakische gevallen toe te
passen en een probleemoplossende attitude aan te nemen bij de analyse van zulke
praktische gevallen.

Inhoud
Juridische aandachtspunten en praktijkgerichte benadering van de sleutelmomenten in
de oprichting, het bestaan, de herstructurering en het einde van een vennootschap. De
invalshoek is telkenmale de specifieke taak van de notaris bettreffende de omzetting in
relevante akten van de te verrichten handelingen. Er wordt aandacht besteed aan het
opstellen van specifieke clausules in vennootschapsakten. Zwaartepunten vormen de
oprichtingsformaliteiten, de statutenwijziging inclusief kapitaalverhoging en vermindering en de ontbinding-vereffening. Enkele bijzondere verrichtingen (wijziging
categoriële rechten, omzetting, ...) krijgen eveneens bijzondere aandacht.

Begincompetenties
• Basiskennis van het vennootschapsrecht op het niveau van iemand die het basisvak
• derde bachelor nog steeds goed beheerst.
• Basisvaardigheid bij het schrijven van juridische teksten
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Begrijpende kennis hebben van de juridische omkadering van de voor het notariaat
relevante materies van vennootschapsrecht (vennootschappen met beperkte en
onbeperkte aansprakelijkheid).
De voornaamste sleutelmomenten in de oprichting, het bestaan, de herstructurering
en de vereffening van een vennootschap vanuit notarieel perspectief in de praktijk
omzetten.
Vennootschapsakten kritisch analyseren en de redactie ervan conform de
mogelijkheden geschapen door het positief recht moduleren.
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De werkbaarheid en efficiëntie van de geldende wetgeving voor de dagdagelijkse
juridische praktijk kritisch analyseren en beschouwen.
Getuigen van een probleemoplossende benadering van juridische problemen met
aandacht voor een creatieve benadering van het geldende vennootschapsrecht
Aandacht hebben voor de bijzondere adviserende rol van de notaris in
vennootchapsaangelegenheden, en gevoeligheid voor de notariële deontologie in
vennootschapsaangelegenheden

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
Werkcollege: schrijfoefeningen rond het opstellen van akten en clausules en
gezamenlijke behandeling (na voorbereiding) van casussen rond bijzondere problemen
bij inbrengen en kapitaalvorming, evenals rond oprichtersaansprakelijkheid.

Leermateriaal
Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR
• Syllabus
• Slides bij de diverse hoorcolleges

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Inhoudelijke ondersteuning door titularis (mogelijkheid tot stellen van vragen).

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen: opstellen/verbeteren clausules in vennootschapsakten;
hypothetische cases (gevallenstudie), multiple choice (juist/niet juist of geldig/nietgeldig of ja/neen) vraagjes met korte motivering, alles op te lossen met behulp van nietgeannoteerde wetteksten.

Eindscoreberekening
100% periodegebonden (schriftelijk examen)
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