Studiefiche
Vanaf academiejaar 2021-2022

Verdiepend burgerlijk procesrecht (B001725)
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 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2022-2023
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2022-2023
Taelman, Piet
Broeckx, Karen
Vandenbussche, Wannes

microteaching
online werkcollege: geleide
oefeningen
online hoorcollege
online hoorcollege: plenaire
oefeningen
begeleide zelfstudie
hoorcollege: response
college
hoorcollege
online werkcollege
online discussiegroep
zelfstandig werk
integratieseminarie
RE21
RE21
RE21

2.5 u
0.0 u
0.0 u
0.0 u
0.0 u
0.0 u
5.0 u
0.0 u
0.0 u
7.5 u
30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2022-2023
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten
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6

aanbodsessie
A
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A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Burgerlijk procesrecht, actoren van justitie, procesverloop, rechtsmiddelen, spoedprocedures,
beslag en executie, reële executie, bewarend en uitvoerend beslag, evenredige verdeling en
rangregeling.
Situering
Studenten met een uitgesproken interesse voor de klassieke togaberoepen een grondige,
wetenschappelijke kennis en uitstekend inzicht bijbrengen in de regelen van het burgerlijk
procesrecht, het beslag en executierecht, hun normdoelen en hun juridische en
maatschappelijke functies. Studenten meer vertrouwd maken met de gerechtelijke wereld.
Inhoud
Binnen dit opleidingsonderdeel worden belangrijke capita selecta van het burgerlijk procesrecht
diepgaand en vaak in rechtsvergelijkend perspectief behandeld. Dit gebeurt o.m. aan de hand
van een uitvoerige en kritische analyse en bespreking van rechtspraak en rechtsleer (zowel in
Nederlandse, Franse als de Engelse taal) m.b.t. deze items, het oplossen van concrete
casusposities, studie van procesdossiers, redactie van adviezen en/of beslissingen.
Actuele ontwikkelingen binnen het burgerlijk procesrecht (wanneer relevant ook in het
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buitenland) worden op de voet gevolgd.
Telkens wordt daarbij ook aandacht besteed aan de maatschappelijke context waarin de
bestudeerde regels moeten functioneren. Ten aanzien van de eerder negatieve perceptie
waaronder justitie gebukt gaat, wordt daarbij ook telkens scherp gesteld op het ethisch en
verantwoord omgaan met het beroep op het gerecht. Omgekeerd wordt uiteraard ook de wijze
waarop de rechter zijn opdracht uitvoert kritisch geëvalueerd.
Tevens wordt dieper ingegaan op de wijze waarop verschillende soorten verbintenissen bij
niet-nakoming op een gedwongen wijze gerealiseerd kunnen worden. De regels inzake de
gedwongen executie van niet-geldsommenverbintenissen, eventueel door middel van
dwangsommen en deze inzake de gedwongen uitvoering van geldsomveroordelingen of verbintenissen door middel van bewarend/uitvoerend beslag worden geanalyseerd. Dit gebeurt
onder meer aan de hand van concrete casussen. De verschillende soorten beslag en de
rechtsmiddelen van de debiteur komen aan bod.
Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel "Procesrecht" met goed gevolg hebben afgerond.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van de regels die het Belgisch burgerlijk procesrecht en het beslag1 en executierecht beheersen, alsook van de Europese procesrechtelijke verordeningen.
2 Blijk geven van een kritische, beschouwende houding ten aanzien van deze regelgeving,
1 rekening houdend met de voortdurende evolutie van de wetgeving en rechtspraak op dit
1 domein.
3 In staat zijn die regels op een (ethisch) verantwoorde manier te interpreteren en toe te
1 passen, o.m. vanuit het bewustzijn dat een beroep op de overheidsrechter slechts de ultieme
1 remedie is.
4 Concrete casusposities oplossen waarin verschillende relevante rechtsvragen aan de orde
1 zijn.
5 Zelfstandig de (evoluerende) rechtsregels toepassen in nieuwe, concrete en complexe
1 situaties.
6 Over de materie passend schriftelijk en mondeling rapporteren en kritisch reflecteren.
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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, integratieseminarie, microteaching, online discussiegroep, zelfstandig werk, hoorcollege:
response college, online hoorcollege, online hoorcollege: plenaire oefeningen, online werkcollege, online werkcollege:
geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De studenten bereiden wekelijks grondig het onderwerp voor dat ter bespreking staat, op basis
van het via Ufora ter beschikking gestelde studiemateriaal. Onderwijsverstrekking verloopt in al
zijn aspecten interactief.
Leermateriaal
Een geactualiseerde uitgave van het Gerechtelijk Wetboek, m.i.v. de belangrijkste in ons land
van kracht zijnde internationale verdragen en verordeningen betreffende rechtsbescherming.
Een reader, waarin basismateriaal voor dit opleidingsonderdeel is verzameld, wordt via Ufora
ter beschikking gesteld.
Referenties
M. Storme en P. Taelman, Tweetalige uitgave van het Gerechtelijk Wetboek en bijzondere
wetten, met rechtspraakannotatie, Uitgave E. Story-Scientia
G. De Leval e.a. , Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, Dl. 2, Brussel, Larcier, 2015,
1515 p.
J. Laenens e.a. Handboek Gerechtelijk Recht, Antwerpen, Intersentia, 2020, xxiv + 969 p.
P. Taelman en P. Van Orshoven, 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).
E. Dirix, Beslag, in Algemene Praktische Rechtsverzameling, Kluwer, Mechelen, 2018, 615 p.
B. Allemeersch, P. Taelman, P. Van Orshoven en B. Vanlerberghe, Nieuwe Justitie,
Antwerpen, Intersentia 2014, xi + 179 blz.
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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 proces opnieuw hervormd, Antwerpen,
Intersentia, 2019, xiv +284 p.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Mogelijkheid tot discussie en vraagstelling binnen en buiten de contacturen.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Permanente evaluatie: Actieve participatie in de colleges, oefeningen met schriftelijke
voorbereiding.
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen; mondeling examen met schriftelijke
voorbereiding.
Eindscoreberekening
80% periodegebonden evaluatie (onder voorbehoud van aanpassing in geval van overmacht
ingevolge de pandemie)
20% niet-periodegebonden evaluatie (onder voorbehoud van aanpassing in geval van
overmacht ingevolge de pandemie)
De studenten zijn, behoudens gewettigde afwezigheid, verplicht om aan alle evaluaties deel te
nemen om te kunnen slagen. Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen kunnen
maximaal 7/20 behalen voor dit opleidingsonderdeel.
De studenten moeten voor beide onderdelen geslaagd zijn om te kunnen slagen voor het
geheel van het opleidingsonderdeel. Wanneer een student voor één van beide onderdelen niet
slaagt, maar toch een globaal cijfer behaalt van 10 of meer op 20, dan zal dit eindcijfer
automatisch teruggebracht worden tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer. Gezien de aard
van de evaluatie is geen herkansing mogelijk voor het gedeelte niet-periodegebonden
evaluatie. Wie wel slaagde voor de niet-periodegebonden evaluatie, maar niet slaagde voor het
examen, kan wel het examen overdoen. De voor het onderdeel niet-periodegebonden evaluatie
behaalde score blijft behouden.
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