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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 7.0
Studietijd 210 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Taelman, Piet
Lust, Sabien

online hoorcollege
werkcollege: geleide
oefeningen
begeleide zelfstudie
hoorcollege
online discussiegroep
RE21
RE21

0.0 u
10.0 u
0.0 u
50.0 u
0.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Bachelor of Laws in de rechten
Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten
Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten

stptn
7
7
7

aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Burgerlijk Procesrecht, Gerecht, Gerechtelijke Organisatie, Magistraat, Advocaat,
Gerechtsdeurwaarder, Geding, Proces, Procesverloop, Rechtsmiddelen, Spoedprocedures,
Rechtshulp, Juridische bijstand, Rechtsbijstand.
Publiek procesrecht, rechtsbescherming tegen de administratieve
overheid (politiek/administratief/jurisdictioneel), preventieve rechtsbescherming,
rechtsbescherming a posteriori, administratieve rechtscolleges, Raad van State (instelling,
bevoegdheid, procedure, rechtsmacht, gevolgen van arresten)
Situering
Deel I (prof. Taelman): In deel I van het opleidingsonderdeel wordt een goede basiskennis en
inzicht in de regelen van het Belgisch burgerlijk procesrecht verstrekt, m.i.v. de eraan eigen
grondslagen, bronnen, algemene beginselen, rechtsvindingsmethoden en methodologie.
Studenten wordt aangeleerd kritisch te reflecteren over de materie, in het bijzonder over de
functie en opdracht van het gerecht, de diverse actoren van justitie en daarmee verband
houdende actuele problemen van de geschilbeslechting.
Deel II (prof. Lust): In deel II van het opleidingsonderdeel wordt een goede basiskennis en
inzicht in de regelen van het Belgisch publiek procesrecht verstrekt, specifiek m.b.t.
bestuursgeschillen. Hierbij komen eveneens aan bod de eraan eigen grondslagen, bronnen,
algemene beginselen, rechtsvindingsmethoden en methodologie. Studenten wordt aangeleerd
kritisch te reflecteren over de materie. Er wordt dieper ingegaan op de diverse technieken van
rechtsbescherming tegen bestuurlijke overheden (politieke, administratieve en jurisdictionele
rechtsbescherming, zowel preventief als curatief). Als kers op de taart wordt uitvoerig
ingegaan op de rechtsbescherming door administratieve rechtscolleges, met bijzondere
aandacht voor de Raad van State.
Inhoud
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Deel I (prof. Taelman): In deel I staat een studie van en toelichting op de algemene beginselen
van behoorlijke rechterlijke geschillenbeslechting, gerechtelijke organisatie, actoren van justitie,
bevoegdheid (intern rechtsverkeer), de rechtspleging (m.i.v. de spoedprocedures),
rechtsmiddelen en rechtshulp op de agenda. Daarnaast wordt een overzicht van methodes van
alternatieve geschillenoplossing aangeboden.
Deel II (prof. Lust): In deel II wordt eerst dieper ingegaan op de algemene structuur van het
systeem van de rechtsbescherming tegen overheidsoptreden. Er wordt kort ingegaan op
preventieve technieken en op de instelling van de ombudspersoon. Vervolgens komen de
administratieve beroepen aan bod. De aandacht gaat evenwel voornamelijk naar de
administratieve rechtscolleges en in het bijzonder de Raad van State. Er wordt ingegaan op de
bevoegdheid van de Raad (vnl. in het raam van het annulatiecontentieux), de procedure voor
de Raad, de rechtsmacht ("uitspraakbevoegdheden") en de gevolgen van arresten van de
Raad.
Begincompetenties
Naast de toelatingsvoorwaarden voor de Bachelor, een vooropleiding genoten hebben
betreffende basisnoties van het Belgisch privaatrecht, van de Belgische gerechtelijke
organisatie en van bestuursrecht.
Eindcompetenties
1 Basiskennis hebben van en inzicht hebben in de regelen van het (Belgisch) burgerlijk en
1 publiek procesrecht.
1
1
1
2 Eenvoudige casusposities m.b.t. het burgerlijk en het publiek procesrecht oplossen en
1 daarover schriftelijk en mondeling rapporteren.
3 Relevante rechtsvragen distilleren uit procesrechtelijke vraagstukken en een begin van
1 oplossing geven.
4 Kritisch reflecteren over regelen van burgerlijk en publiek procesrecht en hun toepassing.
5 Bewust zijn dat procesrechtregels evolutief zijn en in functie van maatschappelijke noden en
1 ontwikkelingen worden bijgesteld.
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, online discussiegroep, werkcollege: geleide 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 met de actieve inbreng van de studenten worden opgelost.
Tijdens hoorcolleges wordt tevens tijd genomen voor kritische bespreking van
belangwekkende, actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
Leermateriaal
Deel I (prof. Taelman): de student dient de geactualiseerde syllabus Burgerlijk Procesrecht aan
te schaffen. Die wordt aangevuld met een modellenbundel. Kostprijs: max 50 EUR
Deel II (prof. Lust): hier wordt gebruik gemaakt van het handboek "Rechtsbescherming tegen
de administratieve overheid" uitgegeven bij die Keure in de facultaire reeks Gandaius (update
2019). Kostprjs: 30 EUR.
Voor beide delen geldt dat de tijdens de les gebruikte powerpointpresentaties voorafaandelijk
via Ufora ter beschikking worden gesteld. Tevens worden lesopnames gemaakt, die na afloop
van de les ter beschikking worden gesteld (onder voorbehoud van overmacht omwille van
technische problemen).
Allerlei mediaberichten, recente uitspraken, verslagen, notities en plannen betreffende actuele
ontwikkelingen in de bestreken vakgebieden, worden via Ufora ter beschikking gesteld van de
studenten.
Een up-to-date uitgave van het Gerechtelijk Wetboek en van een codex
bestuursrecht/publiekrecht.
Referenties
M. Storme en P. Taelman, Tweetalige uitgave van het Gerechtelijk Wetboek en bijzondere
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wetten, met rechtspraakannotatie, Uitgave E. Story-Scientia
P. Taelman en P. Van Orshoven (eds.), De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand
doorgelicht, Brugge, die Keure 2007 (tweede druk).
B. Allemeersch en P. Taelman (eds.), Hervorming van de burgerlijke rechtspleging door
Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, xi + 160 p.
P. Taelman en B. Allemeersch (eds.), Het burgerlijk procesrecht opniuew hervormd,
Antwerpen, Intersentia, 2019, xiv + 284 p.
G. De Leval e.a., Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, Brussel, Larcier, 2015,
1526 p.
J. Laenens e.a., Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2020, xxviii + 969 p.
M. Van Damme (ed.), De hervorming van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2014, 318 p.
S. Lust, P. Schollen en S. Verbist (eds.), Actualia rechtsbescherming tegen de overheid,
Antwerpen, Intersentia, 2014, 163 p.
J. Jaumotte, J. Salmon en E. Thibaut, Le conseil d'Etat de Belgique, Brussel, Bruylant, 2012,
2458 p.
F. Viseur en J. Philippart (ed.), La justice administrative, Brussel, Larcier, 2015, 833 p.
A.L. Durviaux en M. Pâques, Droit administratif et contentieux, Brussel, Larcier, 2016, 399 p.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Delen I en II: Het academisch personeel (ZAP en AAP) is via het discussieforum beschikbaar
om, aanvullend of ter verduidelijking van (online) hoorcolleges, (online) plenaire oefeningen,
werkcolleges en begeleide zelfstudie, nadere informatie te verstrekken.
Tijdens de lessen worden de studenten typevoorbeelden van examenvragen ter beschikking
gesteld, die in de plenaire oefeningen en (online) werkcolleges worden besproken en opgelost.
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
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met zowel meerkeuzevragen (voor maximum 50% van de punten) als
inzichts- en toepassingsvragen.
Eindscoreberekening
Faciliteiten voor werkstudenten
De lessen worden opgenomen.
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