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KU LEUVEN CAMPUS KULAK KORTRIJK
RECHT EN CIRCULAIRE ECONOMIE

West-Vlaamse ondernemingen hebben zuurstof
nodig om te blijven groeien. Daarvoor is onder
meer de interactie tussen het hoger onderwijs en
het bedrijfsleven van groot belang. Hier laten we
de hogeronderwijsinstellingen uit onze provincie
aan het woord over hun opleidingsaanbod en
onderzoeksprojecten. Met al uw vragen over
onderwijs kunt u terecht bij joyce.simoens@voka.be.

De circulaire economie is actueler
dan ooit. Dat vertaalt zich in
nieuwe businessmodellen, die
vervolgens nood hebben aan een
aangepast juridisch kader. De
belangrijkste aandachtspunten
daarvan vormen bij KU Leuven
Campus Kulak in Kortrijk het
onderwerp van de onderzoekslijn
‘Recht en duurzaamheid’. Dit
onderzoek sluit ook aan bij de
interdisciplinaire bachelor in
Economie, Recht en Bedrijfskunde
(ERB).

“Duurzaam ondernemen én consumeren
leiden vaak tot een andere salesbenadering, waarbij de focus niet langer ligt
op strikte productverkoop, maar op het
aanbieden van een ‘product as a service’”,
vertelt prof. Evelyne Terryn van KU
Leuven Campus Kulak. “Als we bijvoorbeeld ventilatieoplossingen gaan huren
in plaats van kopen, vergt dat een ander
juridisch kader. Denk maar aan de vraag
wie de verantwoordelijkheid over het
product draagt als het niet langer eigendom is van de klant, maar wel nog door
de klant wordt gebruikt. In het kader
daarvan loopt bij ons trouwens een
Renson-leerstoel voor ‘data driven servitization’ voor het creëren van gezonde
binnenruimtes.”
“Ook bij recyclage en hergebruik is
de juridische aansprakelijkheid zeker
relevant. Bovendien loert het aansprakelijkheidsthema ook om de hoek bij

“DUURZAAM
JURIDISCH
KADER SCHETSEN”
het Internet of Things en de interactie tussen slimme toestellen. Samen
met prof. Keirsbilck organiseren we in
december van dit jaar een internationaal
congres rond ‘servitization’, waarbij
we de juridische problemen bij nieuwe
businessmodellen aan de hand van concrete cases zullen bespreken. Daarnaast
geven we met onze expertise input aan
opleidingen in het domein van circulaire
economie binnen het aanbod levenslang
leren van het Postuniversitair Centrum.”
Experten opleiden
Juridische expertise is voor ondernemingen ook absoluut relevant omdat het
regelgevend kader almaar complexer
wordt. In functie daarvan organiseert de
Rechtsfaculteit van KU Leuven zowel in
Leuven als in Kortrijk de interdisciplinaire opleiding bachelor in de rechten
optie ERB. “Deze opleiding vind je
nergens anders in Vlaanderen”, zegt prof.
Ingrid Boone. “Bedrijven moeten niet
alleen op de hoogte zijn van het economisch recht en privaatrecht om hun con-

tractuele rechten te vrijwaren, er is ook
een hoge nood aan deskundigheid over
specifieke regelgeving zoals bescherming van technologische knowhow,
overnamedossiers, vergunningsaanvragen, de gevolgen van digitalisering voor
vastgoedtransacties, enzovoort.”
De studenten kunnen vanaf de eerste
bachelor kiezen voor een combinatie van
de rechtenopleiding met een bedrijfseconomische component. “De opleiding is
zo opgebouwd dat een naadloze aansluiting bij de master rechten gegarandeerd
blijft. Rechtenstudenten die kiezen voor
het ERB-programma studeren af als
volwaardige bachelor in de rechten,
maar ze versterken hun cv met (bedrijfs-)
economische kennis. Na de bacheloropleiding kunnen ze doorstromen naar
de master in de rechten of naar een
tweejarige master ERB. Die specifieke
masteropleiding integreert een juridische en een economische opleiding, met
een evenwicht van expertise in beide
disciplines”, besluit prof. Ingrid Boone.
(BVC - Foto Kurt)

