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De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt
de klemtoon op de grondige uitdieping van het vennootschapsrecht in combinatie
met een brede kennis van het ondernemingsrecht in het algemeen. Er wordt diepgang
nagestreefd: alle facetten van het vennootschapsrecht komen ter sprake, evenals
de diepere grondslagen uit het verbintenissen- en het contractenrecht. Dit wordt in
een breder spectrum geplaatst met aanvullende en complementaire vakgebieden.
De Faculteit Rechtsgeleerdheid in Leuven werd opgericht in 1425 en is de grootste en
de oudste rechtsfaculteit van het land. Ze trekt jaarlijks meer dan 4000 studenten aan.
De faculteit beschikt o.m. over een staf van ruim 450 professoren en assistenten,
over gespecialiseerde lokalen (bv. voor pleitoefeningen) en over de grootste rechtsbibliotheek die het land rijk is. Haar belangrijkste troef is op wetenschappelijk onderzoek
gesteund onderwijs, waarbij een solide academische vorming centraal staat.
De master in het vennootschapsrecht is een samenwerking tussen de K.U.Leuven en
de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). De HUB verenigt de opleidingen van de
vroegere hogescholen EHSAL, HONIM en VLEKHO en van de universiteit KUB. Welke
opleiding je ook kiest, bij de HUB profiteer je van een verrijkende wisselwerking tussen
wetenschap en praktijk, een uitstekende studieoriëntering én een ijzersterke
begeleiding, en dat op zeven campussen in en rond de meest veelzijdige stad van
het land. De ideale mix dus voor een boeiend studentenleven, een geslaagde
studieloopbaan en een kwaliteitsdiploma dat werkgevers uit alle maatschappelijke
sectoren naar waarde weten te schatten. In de HUB staan studenten centraal. In alle
opleidingen wordt er immers rekening gehouden met jouw specifieke achtergrond en
ervaring. En de begeleiding is helemaal afgestemd op jouw unieke persoonlijkheid.

Wie mag starten?
Rechtstreeks:
• Master in de rechten
• Master in de economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
• Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
in de beleidsinformatica
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•
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toelating:
Master in de handelswetenschappen
Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Andere masters

Profiel
Als master in het vennootschapsrecht
• heb je een grondige kennis van alle belangrijke aspecten van het vennootschapsrecht
en van de rechtsbronnen in dat vakdomein;
• kun je vlot vennootschapsrechtelijke problemen detecteren, analyseren en er juridische
oplossingen voor aanreiken;
• kun je deze problemen interdisciplinair en zo nodig rechtsvergelijkend, ten aanzien
van de andere juridische deeldisciplines (fiscaal recht, financieel recht, contractenrecht,
familiaal vermogensrecht en faillissementsrecht) situeren en er de implicaties van inschatten;
• kun je nauwgezette en goed onderbouwde opinies en adviezen m.b.t.
het vennootschapsrecht opstellen.

Programma
Naast de colleges met een zeer specifieke focus op een welbepaald onderdeel van het
vennootschapsrecht volg je geïntegreerde praktijkoefeningen en leg je een masterproef af.
MASTER IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

60 studiepunten

OPLEIDINGSONDERDEEL

Eerste semester
• Vennootschappen zonder en met onvolkomen rechtspersoonlijkheid
• Bepalingen gemeen aan alle vennootschappelijke rechtspersonen en
keuze van de rechtsvorm
• Verenigingen en stichtingen
• Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:
Organen en hun werking
• Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:
Vennootschapsgeschillen op burgerlijk en strafrechterlijk gebied
• Vennootschapsbelasting
• Geïntegreerde praktijkoefeningen
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Keuzegedeelte
• Vennootschappen en familiaal vermogensrecht of
• Beurs- en effectenrecht

4
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Tweede semester
• Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:
Kapitaal en aandelen
• Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:
Controle en jaarrekening
• Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid:
Concentratie van vennootschappen
• Masterproef

4
4
4
16

SU: semesteruren
SP: studiepunten
SEM: semester
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen en het uurrooster:
www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod/opleidingen/N

Organisatie van de colleges
De master wordt gezamenlijk georganiseerd door de HUB en de K.U.Leuven. Colleges en
examens vinden plaats in de gebouwen van de HUB, Campus Stormstraat. Hierbij is
het examenreglement van de HUB van toepassing. De hoorcolleges vinden plaats op
dinsdag en op donderdag, telkens vanaf 18 tot 21.30 u., en op zaterdag van 9 tot 12.30 u.
Het eerste hoorcollege wordt ingericht op de eerste dinsdag van het nieuwe academiejaar.
Het is ook dan dat je uurrooster bekend wordt gemaakt.

Geïntegreerde praktijkoefeningen
De docenten maken samen een aantal casussen op die aspecten van de diverse opleidingsonderdelen combineren en die samen met de studenten collectief worden behandeld
(eventueel in twee kleinere groepen). Zo’n casus kan gaan over een concrete kapitaalverhoging,
een uitgifte van een obligatielening, een praktisch geval van successieplanning, een herstructurering van een vzw, een fusie, een openbaar bod, een ontbinding, een analyse van
een jaarrekening ... De casussen worden onder de studenten verdeeld bij het begin van
het academiejaar (vb. de eerste casussen in week vier van het eerste semester; de tweede
reeks casussen in week vier van het tweede semester). Je maakt een schriftelijke voorbereiding (tussen 5 en 10 bladzijden) waarin je op een grondige, onderbouwde, maar ook
concrete wijze een oplossing geeft voor een deelprobleem van een globale casus. Je levert
je voorbereiding in op een afgesproken datum en de casussen worden vervolgens tegen
het einde van elk semester gezamenlijk besproken.

Masterproef
De masterproef is een persoonlijke bijdrage over een thema dat aansluit bij een van de
opleidingsonderdelen én bij je persoonlijke belangstellingssfeer en/of professionele ervaring.
Het pakket omvat 16 studiepunten en vormt zo een belangrijk onderdeel van het programma.
De faculteit vraagt dat je zelf een onderwerp kiest, waarbij de docenten je voorstel
beoordelen en desnoods bijsturen. Je uiteindelijke voorstel wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan je promotor. Deze laatste volgt de uitwerking van de masterproef op op
een ad hoc basis, waarbij je vooral zelf uitmaakt hoeveel contact je nodig acht. Je kiest
je promotor volledig vrij. Hij kan je wel doorverwijzen naar een collega, als die meer
geschikt blijkt om je masterproef te begeleiden.

Dienst Communicatie
Oude Markt 13 bus 5005
3000 LEUVEN
tel. + 32 16 32 40 10 • fax + 32 16 32 40 14
onderwijscommunicatie@kuleuven.be
www.kuleuven.be

Meer info
www.mastersinleuven.be
Infomomenten
www.mastersinleuven.be/infomomenten
Publicaties
www.mastersinleuven.be/publicaties
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Jan Ronse-Instituut voor Vennootschapsrecht
tel. + 32 16 35 53 14
law.kuleuven.be

Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de K.U.Leuven tijdens
het academiejaar 2010-2011 organiseert. Tijdens het academiejaar kunnen echter nog kleine wijzigingen op het vlak
van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze folder kan de universiteit dan ook juridisch
niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je op www.kuleuven.be/onderwijs/aanbod.
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