Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Insolventie, zekerheden en executierecht (B001527)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Trefwoorden
faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling, voorrecht,
hypotheek, pand, beslag, gedwongen tenuitvoerlegging, evenredige verdeling,
rangregeling

Situering
Centraal in dit opleidingsonderdeel staat het juridische kader dat van toepassing is
wanneer ondernemingen of natuurlijke personen betalingsproblemen ondervinden. De
wettelijke regelen die daaraan vormgeven, vallen voornamelijk uiteen in regelen van
zekerheidsrecht, van beslag- en executierecht en van insolventierecht. Het
insolventierecht zit in het bijzonder vervat in drie collectieve procedures, te weten: het
faillissement en de gerechtelijke reorganisatie voor ondernemingen en de collectieve
schuldenregeling voor natuurlijke personen. Voor elk van de drie onderdelen van dit
opleidingsonderdeel (insolventie, zekerheden en het beslag- en executierecht) wordt
zowel kennisoverdracht als systematische analyse van de betrokken rechtsregelen
beoogd. Bovendien wil dit opleidingsonderdeel, benevens begrijpende kennis,
studenten de vaardigheid bijbrengen om met behulp van de relevante wetgeving
toepassingsgericht te werken en hen in het bijzonder bijbrengen hoe concrete gevallen
juridisch te analyseren.

Inhoud
In een eerste deel van dit opleidingsonderdeel komen de bronnen, de basisbegrippen
en de voornaamste actoren van het zekerheden-, executie- en insolventierecht aan
bod.
Een tweede onderdeel betreft het zekerhedenrecht, waarbij achtereenvolgens aan bod
komen: de voorrechten, de persoonlijke zekerheden (borgtocht), de zakelijke
zekerheden (pand en hypotheek), de negatieve zekerheden en de financiële
zekerheden. De klemtoon ligt daarbij voornamelijk op de concepten en de impact van
het betrokken zekerheidsrecht in geval van samenloop.
In een derde onderdeel komt het beslag- en executierecht aan bod. Daarbij wordt
vooreerst stilgestaan bij de overkoepelende principes inzake de gedwongen
tenuitvoerlegging (o.m. de reële executie, verhaalsexecutie, beslagrechter,
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beslagbaarheid, …), om vervolgens dieper in te gaan op de onderscheiden middelen
tot tenuitvoerlegging die ons recht kent en de daarop vooruitlopende bewarende
beslagen (bewarend beslag, uitvoerend beslag, beslag op roerend goed, beslag onder
derden, beslag op onroerend goed).
In een vierde en laatste deel van dit opleidingsonderdeel komen de collectieve
insolventieprocedures uitgebreid aan bod, nl. de collectieve schuldenregeling, de
gerechtelijke reorganisatie en het faillissement.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op de door de student verworven kennis van het
goederenrecht, het burgerlijk procesrecht en het handels- economisch recht.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
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Kennis hebben van en inzicht hebben in de regelen van het Belgische insolventie-,
zekerheden- en beslag- en executierecht.
De verworven, vakspecifieke kennis en inzichten kunnen toepassen op concrete
toepassingsgevallen.
Inzicht hebben in de maatschappelijke context waarop het actuele insolventie-,
zekerheden- en beslag- en executierecht. is geënt en daaromtrent kritisch kunnen
reflecteren.
Inzicht hebben in de wisselwerking tussen de regelen van insolventie-, zekerhedenen beslag- en executierecht enerzijds en de regelen van het verbintenissenrecht, het
vermogensrecht en het ruime ondernemingsrecht anderzijds.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Naast klassieke hoorcolleges wordt de materie die aan bod komt voor een deel
aangeboden en verdiept via casusposities die door de studenten moeten worden
voorbereid en met hun actieve inbreng collectief worden opgelost.

Leermateriaal
Syllabus (via Ufora)
Slides en achtergrondinformatie via Ufora.
Een recente Bama-codex of gelijkwaardig.

Referenties
D. Demarrez, Boek XX, Brugge, Die Keure, 2018.
E. Dirix en R. Decorte, Zekerheidsrechten, Gent, Story-Scientia, 2006, 519 p.
E. Dirix, Beslag, Mechelen, Kluwer, 2019.
I. Verougstraete, Manuel de l'insolvabilité de l'entreprise, Diegem, Kluwer, 2019.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgevers en hun medewerkers zijn beschikbaar voor inhoudelijke vragen.

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met kennis-, inzichts- en toepassingsvragen.

Eindscoreberekening
100% schirftelijk examen (max 50% van de eindscore wordt bepaald door
meerkeuzevragen)
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Faciliteiten voor werkstudenten
De lessen worden opgenomen.
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