Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Internationaal privaatrecht (B001525)
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 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (semester 1)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Verhellen, Jinske
Vanleenhove, Cedric

RE21
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

5

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Internationaal privaatrecht (IPR)
•
•
•
•
•

Internationale bevoegdheid / internationaal procesrecht
Toepasselijk recht / conflictenrecht
Erkenning en uitvoerbaarheid in België van buitenlandse rechterlijke beslissingen en
authentieke akten / exequatur
Administratieve samenwerking tussen Centrale Autoriteiten

Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met de methoden en
technieken voor de oplossing van privaatrechtelijke geschillen met een internationaal element.
Deze algemene inleiding tot het internationaal privaatrecht leert de studenten werken met de
veelheid aan en de gelaagdheid van internationale, Europese en nationale bronnen. Omwille
van het maatschappelijk belang van deze rechtstak, worden de studenten voorbereid op het
oplossen van concrete gevalstudies.
Inhoud
Het opleidingsonderdeel internationaal privaatrecht (IPR) bestaat uit twee grote delen: een
algemeen deel en een bijzonder deel.
In het Algemeen Deel komen volgende aspecten aan bod:
• Algemene inleiding tot het IPR en de onderdelen van het IPR
• Bronnen (internationaal, Europees en nationaal)
• Begrippen
• Internationale bevoegdheid: algemene regels
• Toepasselijk recht: algemene regels
• Erkenning en uitvoerbaarheid in België van buitenlandse vonnissen en akten: algemene
• regels
• Administratieve en gerechtelijke samenwerking
• Andere aspecten van internationaal procederen
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Het Bijzonder Deel overloopt de volgende gebieden van het recht:
• Personenrecht
• Familierecht
• Relatievermogen
• Onderhoudsverplichtingen
• Erfopvolging
• Goederenrecht
• Contracten
• Niet-contractuele verbintenissen
• Rechtspersonen
• Insolventie
Begincompetenties
De student moet de structuur, de kernbegrippen en de technieken van het materieel
privaatrecht (familierecht, verbintenissenrecht, handelsrecht, ...) en het burgerlijk procesrecht
beheersen. De student moet immers de noodzakelijke juridische kwalificaties kunnen maken
om te kunnen redeneren in het internationaal privaatrecht.
Eindcompetenties
1 Kennis van en inzicht in de verschillende bronnen van het Belgische internationaal
1 privaatrecht (nationale wetgeving, Europese regelgeving en internationale verdragen)
1
1
2 Inzicht in en toepassen van de technieken van het internationaal en Europees procesrecht
1 (wie is bevoegd voor de behandeling van een casus met internationale elementen?)
3 Inzicht in en toepassen van de technieken van het conflictenrecht (welk recht moet de
1 rechter/de ambtenaar toepassen op een casus met internationale elementen?)
4 Inzicht in de doorwerking in België van buitenlandse akten en rechterlijke beslissingen
5 Inzicht in de impact van het internationaal privaatrecht op de samenleving, gekenmerkt door
1 diversiteit.
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
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
In de hoorcolleges (online/on campus) worden de methoden en technieken van het
internationaal privaatrecht uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van verschillende concrete
voorbeelden.
Tijdens de lessen (online/on campus) wordt van de student verwacht dat hij de IPR-regelgeving
bij zich heeft (zie Bronnenboek), kan analyseren en toepassen op concrete casussen.
Leermateriaal
Handboek: T. Kruger en J. Verhellen, Internationaal Privaatrecht. De essentie, Brugge, die
Keure (kostprijs: ongeveer 35 euro).
Bronnenboek: J. De Meyer, J. Erauw en J. Verhellen, Basisbronnen van Internationaal
Privaatrecht, Mechelen, Kluwer (kostprijs: ongeveer 30 euro).
Het handboek en het bronnenboek worden verspreid via de cursusdienst van het VRG.
PowerPoints: per les worden PowerPoints ter beschikking gesteld via Ufora.
Referenties
Zie Leermateriaal.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De vaardigheden voor het gebruiken van de verschillende IPR-bronnen en voor het oplossen
van concrete casussen worden aangeleerd tijdens de hoorcolleges.
Voor inhoudelijke vragen of praktische zaken kunnen de studenten zich steeds wenden tot de
titularis en haar assistenten. Dit kan telkens tijdens de les of via het discussieforum op Ufora.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
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Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen, in de vorm van gesloten boek met het gebruik van het boek 'Basisbronnen
IPR'.
De evaluatie gebeurt aan de hand van casussen, waarbij vooral wordt getoetst of de student
kan werken met de IPR-regelgeving (internationale verdragen, Europese verordeningen en
nationale wetgeving) en deze regelgeving ook kan toepassen op concrete vraagstukken van
internationaal privaatrecht.
Eindscoreberekening
100% schriftelijk examen
Faciliteiten voor werkstudenten
Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens en na kantooruren.
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