Programma Nederlands recht - Ondernemingsrecht

Tijdens de master Ondernemingsrecht krijg je door de vakken Ondernemingsrecht 1 en
Ondernemingsrecht 2 een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van
BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk.
Door het volgen van de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en
Mededingingsrecht krijg je bovendien voldoende inzicht in belangrijke deelgebieden voor
herstructureringen, reorganisaties en overnames. Je kunt ten minste één keuzevak, een
seminaar Nederlands Recht en een vak Recht in Praktijk zelf kiezen. Hierdoor kan je een bepaald
accent leggen en kun je je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft,
bijvoorbeeld het ondernemingsrecht, het insolventierecht of het intellectueel eigendomsrecht.
Blok 1
De masterspecialisatie Ondernemingsrecht begint in blok 1 met de vakken Ondernemingsrecht 1 en
Arbeidsovereenkomstenrecht. In het vak Ondernemingsrecht 1 ligt de focus op het recht van de BV
en de NV. Tijdens dit vak verwerf je een solide en diepgaande kennis van de wijze waarop
vennootschappen tot besluitvorming komen en hoe ze worden vertegenwoordigd in transacties met
derden. Je verwerft inzicht in de manier waarop het vennootschapsrecht de schuldeisers van de
vennootschap beschermt. Daarnaast leer je hoe vennootschappen hun structuur kunnen wijzigen
door fusie of splitsing en welke regels er gelden voor concernverhoudingen. Ruim aandacht is er ook
voor ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures en
procedures tussen aandeelhouders. Ten slotte krijg je inzicht in de betekenis van regelgeving en
jurisprudentie op EU-niveau voor het nationale ondernemingsrecht. In de masterspecialisatie
Ondernemingsrecht is er ook aandacht voor het arbeidsrecht, nu arbeidsrelaties vaak worden
aangegaan met rechtspersonen en het reilen en zeilen van die rechtspersonen grote invloed op die
arbeidsrelaties kan uitoefenen. Tijdens het vak Arbeidsovereenkomstenrecht leer je onder meer in
hoeverre de werkgever de arbeidsovereenkomst (eenzijdig) mag wijzigen en welke regels er gelden
bij ontslag en bij overgang van onderneming.
Blok 2
In blok 2 staat het vak Insolventierecht centraal. In dit vak wordt voortgebouwd op de kennis die je
over het insolventierecht hebt opgedaan tijdens de colleges in het vak Handelsrecht. Je krijgt inzicht
in de verschillende insolventieprocedures die in de Faillissementswet zijn geregeld: de
schuldsanering voor natuurlijke personen, de faillissementsprocedure en de surseance van betaling.
In het kader van de faillissementsprocedure wordt uitgebreid ingegaan op onder meer de volgende
onderwerpen: de afwikkeling van wederkerige overeenkomsten, verrekening, aantasting van
rechtshandelingen op grond van de faillissementspauliana en de verhouding tussen pandhouders en
de belastingdienst in faillissement. Je leert ook welke regels er gelden als een insolventieprocedure
raakvlakken heeft met het buitenland. Tijdens het vak word je steeds gewezen op actuele
ontwikkelingen in de praktijk.

Je krijgt verder een gastcollege over een actueel thema van een docent die in de
faillissementspraktijk werkzaam is. Naast het vak Insolventierecht is er in blok 2 ruimte voor het
volgen van een keuzevak.
Seminaar Nederlands Recht
Als student Ondernemingsrecht ben je vrij welk seminaar Nederlands Recht je wilt volgen. De sectie
Handelsrecht en Arbeidsrecht biedt een groot aantal seminaars aan. In de blokken 1 en 2 kun je
bijvoorbeeld het Seminaar Ondernemingsrecht en het Seminaar Corporate Litigation volgen. Ook kun
je in deze periode het Seminaar Onderneming en Arbeid volgen.
Hier leer je meer over onderwerpen zoals medezeggenschap en de rechtspositie van
werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever, en de
rechtspositie van de statutair bestuurder (ontslag en aansprakelijkheid). In de blokken 3 en 4 kun je
het Seminaar Faillissementsrecht en het Seminaar Auteursrecht volgen.
Blok 3
In blok 3 ligt de focus op het vak Mededingingsrecht. Het mededingingsrecht bevat belangrijke
(gedrags)regels voor ondernemingen en overheden. Het doel ervan is het verzekeren van eerlijke
concurrentie. Dit gebeurt door middel van een verbod op gedragingen die eerlijke concurrentie in de
weg staan, zoals het kartelverbod. Regels van mededingingsrecht stellen grenzen aan fusies en
overnames alsmede aan het verstrekken van staatssteun, waardoor het voor de
ondernemingsrechtjurist van belang is inzicht in de werking van deze regels te hebben.
Blok 4
In blok 4 is Ondernemingsrecht 2 het belangrijkste vak. Hierin wordt de kennis over
beursvennootschappen die is opgedaan bij het vak Ondernemingsrecht 1 verdiept. Je krijgt inzicht in
de werking van een aantal regelingen op het terrein van het vennootschapsrecht, financieel recht en
jaarrekeningenrecht die als doel hebben om een evenwicht te creëren tussen de belangen van o.a.
aandeelhouders, bestuurders, werknemers en schuldeisers. Hierbij moet je denken aan onderwerpen
als: corporate governance, toezicht op financiële markten, openbare biedingen, jaarrekening en
verantwoording, conflicten in de onderneming, de positie van minderheidsaandeelhouders en
werknemersmedezeggenschap.
Vak Recht in Praktijk
Als student Ondernemingsrecht ben je vrij welk vak Recht in Praktijk je wilt volgen. Je kunt o.a.
kiezen voor de Masterclass Ondernemingsrecht, de Masterclass Insolventierecht of de Masterclass
Octrooirecht. Tijdens deze masterclasses doe je op locatie (in de regio en de Randstad) praktische
vaardigheden op die belangrijk zijn in de rechtspraktijk.
Scriptie
De masterspecialisatie sluit af met een scriptie (blokken 3 en 4). Wanneer je de krant leest, kun je
zien dat zich in het ondernemingsrecht, insolventierecht en het intellectuele eigendomsrecht steeds
nieuwe ontwikkelingen voordoen – zowel nationaal als internationaal – die prachtige onderwerpen
vormen voor het schrijven van een masterscriptie. De sectie Handelsrecht beschikt over
gepromoveerde docenten met ruime ervaring en expertise om jou als student hierbij te begeleiden.

