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ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en 

opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Graduaat verzekeringen 

Module Verzekeringsrecht en -techniek 

Code C2 

Lestijden 80 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

120 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 

 

                                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de student . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

 

2 

1. Beknopte omschrijving :  
 

De eerste lessen worden besteed aan een historisch overzicht van de 
verzekeringen en de oorsprong van het spreiden van risico’s. 

 
Nadien analyseren we de drie pijlers van het verzekeringsrecht: de 

verzekeringsovereenkomst, de positie van de tussenpersonen en de 
organisatie van de toezichtsorganen. 

De verzekeringsovereenkomst wordt uitgediept door analyse van een 
aantal principes van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten. 

 
Achtereenvolgens komen verzekeringen tot vergoeding van schade en 

verzekeringen tot uitkering van een vast bedrag aan orde en het 

onderscheid tussen zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, 
rechtsbijstandsverzekeringen en tenslotte persoonsverzekeringen. 

 
Er wordt zowel de theorie gegeven, als oefeningen gemaakt, als vonnissen 

en arresten betreffende de materie ontleed. 
 

2. Beoogde eindcompetenties  
Het is de bedoeling dat de cursisten in de loop van deze module 

voortdurend werken aan volgende competenties :  
 

Juridische begrippen kennen en kunnen hanteren  
Een juridische tekst, vonnis of arrest kunnen lezen en begrijpen  

 
3. Vereiste begincompetenties  

De student dient de module burgerlijk, handels- en economisch recht 

gevolgd te hebben.  
 

4. Leerinhouden  
 

4.1. Inleiding - Historisch overzicht De bronnen  
 

4.2. Regels gemeen aan alle soorten verzekeringen 
 

A. De verzekeringsovereenkomst: 
Afdeling 1 : Begrip 

Afdeling 2 : Essentiële bestanddelen  
Afdeling 3 : Verzekering tegen premie en onderlinge verzekering 

Afdeling 4 : Toepasselijke wetgeving 
 

 

B. Totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst : 
Afdeling 1 : Gemeenrechtelijke beginselen  



 

 

3 

Afdeling 2 : Het verzekeringsvoorstel, de verzekeringsaanvraag en de 
 voorafgetekende polis. 

 
C. Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst: 

 
D. Verplichtingen van de verzekeringsnemer: 

Afdeling 1 : Juiste opgave van het risico 
Afdeling 2 : Betaling van de premie  

Afdeling 3 : Aangifte van risicoverzwaring 
Afdeling 4 : Maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade – 

reddingskosten 
Afdeling 5 : Melding van schadegeval 

 

E. Verplichtingen van de verzekeraar: 
Afdeling 1 : Verzekeringsprestatie 

Afdeling 2 : Bevrijdingsgronden  
 

F. Einde van de verzekeringsovereenkomst : 
Afdeling 1 : duur 

Afdeling 2 : Opzegging na schadegeval 
Afdeling 3 : Nietigheid en ontbinding 

Afdeling 4 : Faillissement en andere samenloopsituaties  
 

G. Geschillen : 
Afdeling 1 : De verjaring 

Afdeling 2 : De territoriaal bevoegde rechtbank 
Afdeling 3 : Scheidsrechtelijke bedingen (arbitrage)  

 

H. Medeverzekering en herverzekering 
 

4.3. Regels eigen aan de verschillende soorten van verzekeringen  
 

A. Regels eigen aan schadeverzekeringen (zaak- en  
aansprakelijkheidsverzekeringen) 

 
Afdeling 1 : Verzekerbaar belang 

Afdeling 2 : Indemnitair beginsel 
Afdeling 3 : Indeplaatsstelling (subrogatie)  

Afdeling 4 : Oververzekering 
Afdeling 5 : Samenloop of pluraliteit van verzekeringen 

Afdeling 6. Onderverzekering 
Afdeling 7 : Overgang ingevolge overlijden  

Afdeling 8 : Reddingskosten  

 
 

B. Regels eigen aan zaakverzekeringen 
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Afdeling 1 : Waardebepaling 

Afdeling 2 : Overdracht onder levenden 
Afdeling 3 : Zakelijke subrogatie ten voordele van hypothecaire en 

bevoorrechte schuldeisers  
Afdeling 4 : Voorrecht van de verzekeraar 

 
C. Regels eigen aan aansprakelijkheidsverzekeringen  

Afdeling 1 : Gedekte schade en posterioriteitsdekking: 
Afdeling 2 : Leiding van het geschil 

Afdeling 3 : Door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding  
Afdeling 4 : Eigen recht van de benadeelde (rechtstreekse vordering) 

Afdeling 5 : Tegenwerpelijke excepties en verhaalrecht (regresvordering) 

van de verzekeringnemer of de verzekerde  
 

D. Regels eigen aan persoonsverzekeringen 
Afdeling 1: Verzekerbaar belang 

Afdeling 2 : Geen indeplaatsstelling 
Afdeling 3 : Medische informatie  

 
4.4. Het statuut van de verzekeringstussenpersoon na de wetswijziging 

 van 4 april 2014. ( Wet betreffende de verzekeringen ). 
 

4.5. Het statuut van de FSMA: de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
 Markten, (Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

 financiële sector en de financiële diensten). (toezichtsautoriteit) 
 

5. Studiemateriaal 

Praktisch handboek Verzekeringsrecht uitgeverij De Boeck  
Vonnissen en arresten 

 
6. Werkvormen  

Variatie van allerhande werkvormen : doceren, onderwijsleergesprekken, 
gevallenstudie, oefeningen  

 
7. Evaluatie  

Permanente evaluatie : 20 %  
Examen : 80 % van de punten 

 
8. gecombineerd onderwijs 

50% contactonderwijs, 50% afstandsonderwijs 
 

9. verantwoordelijke lector 

Sven Gondry 
 

10. laatste wijziging:  20/06/2016 


