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Opleiding Postgraduaat Digitaal business management 

Academiejaar 2020-2021 

Opleidingsonderdeel Juridische en fiscale aspecten 

Studiepunten 5  

Taal Nederlands 

Verplicht/facultatief Verplicht 

 
 

   

1 Verwachte aanvangscompetenties 

 

a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. 

/ 

b. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende 
aanvangscompetenties 

 

 

2 Doelstellingen 

 

a. Plaats van het (opleidingsonder)deel in de opleiding: 

Zie programmastructuur 

 

b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau: 

/ 

c. Kerndoelen van het (opleidingsonder)deel: 

• De studenten kennen de juridische ondernemingsdefinitie en de algemene verplichtingen 
van ondernemingen 

• Studenten kennen de basisprincipes inzake vennootschapsrecht (o.m. soorten 
vennootschappen, oprichtingsformaliteiten, regels inzake bestuur en controle, 
aansprakelijkheid,   ontbinding en vereffening)                                                                   

• Studenten kunnen na het volgen van de sessies Online entrepreneurship in samenspraak 
met hun interne of externe ‘legal department’ zelfstandig een beleid uitstippelen. Een 
juridische reflex zal zorgen voor het tijdig herkennen én omzeilen van de klassieke 
juridische valkuilen. 

• Studenten leren de basisprincipes van het verbintenissenrecht, getoetst aan de (nieuwe) 
bewijsregels en toegepast op enkele courante - relevante - overeenkomsten, waaronder 
outsourcing. 

• Studenten kennen principes van de personenbelasting en vennootschapsbelasting, 
vaststellen van de belastbare basis en aftrekbare kosten, berekenen van de verschuldigde 
belastingen, werking dochtervennootschappen en holding, uitkerings- en 
bezoldigingspolitiek, principes van de werking van het btw-stelsel 

 

    

3 Leerinhouden 

• Ondernemingsrecht 

https://www.emsbrussel.be/programma-2020-2021-1
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• Vennootschapsrecht 

• Online entrepreneurship juridische topics 

• Contractenrecht – juridische aspecten outsourcing 

• Ondernemingsfiscaliteit 
 

    

4 Leertrajecten en onderwijsmethoden 
 

☒ Hoorcollege 

☐ Werkcollege 

☒ Interactief onderwijsleergesprek 

☐ Oefensessies 

☒ Cases 

☐ Coachingssessies 

☐ Feedbacksessies 

  

    
    

5 Studie- en verwerktijd 
 
Studiepunten1 5 
Contacturen 30 
Studeertijd en examen 100 
Overzicht opdrachten - Opdracht ‘Online entrepreneurship en contractenrecht 
 

 

6 Evaluatiemodaliteiten 
 
a. Eerste zittijd  

De evaluatie van het opleidingsonderdeel ‘Juridische en fiscale aspecten’ bestaat uit: 
 

1. een individueel, schriftelijk examen (gesloten boek) bestaande uit toepassings-, 
inzichts- en meerkeuzevragen.  

2. Een individueel schriftelijke opdracht rond Online entrepreneurship en contractenrecht 
 

Puntenverdeling:  
schriftelijk examen: 12/20 
schriftelijke opdracht Online entrepreneurship en contractenrecht : 8/20 

 
b. Tweede zittijd 

 idem 
  

 

  

  

                                                             
1 Definitie ‘Studiepunt’: Een studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel 

uit te drukken. Het is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met tussen 25 en 30 uren voorgeschreven 
oderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. 
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7 Studiemateriaal 
 
a. Verplicht studiemateriaal 

Syllabi en cursusmateriaal van de verschillende gastdocenten Geert Baestaens, Herman De Cnijf 
en Matthias Wauters  

 

b. Aanbevolen studiemateriaal 

Click here to enter text. 
 

  

8 Flexibiliteit 
 
n.v.t. 
 

 


