
 

 

1 

 

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 Burgerlijke aansprakelijkheid 

Code D1 

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. 
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1. Beknopte omschrijving :  
 

De eerste lessen worden besteed aan een algemene inleiding tot het recht, 
met de nadruk op het burgerlijk recht, en in het bijzonder het 

verbintenissenrecht. 
 

Nadien analyseren we de drie pijlers van het verbintenissenrecht: de 
overeenkomst, de quasi-contracten en de onrechtmatige daad. 

 
Van daaruit worden de aansprakelijkheid voor eigen daad, (en nalatigheid), 

aansprakelijkheid voor derden, voor zaken, bekeken. Het concept ‘fout’ 
wordt geanalyseerd en ook, maar summier omwille van het zeer complexe 

karakter ervan, ‘het causaal verband’; 

 
2. Beoogde eindcompetenties : 

 
Het is de bedoeling dat de studenten 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 : 
 

Het wordt aanbevolen dat de student reeds de module burgerlijk, handels- 
en economisch recht heeft gevolgd, maar er bestaat geen verplichting.  

 
4. Leerinhouden : 

 

4.1. Verbintenissen 
4.2. Verbintenissen uit onrechtmatige daad  

4.3. Fout 
4.4. Schade (en schadebegroting) 

4.5. Causaliteit 
4.6. Foutloze aansprakelijkheid / medisch recht 

4.7. Aansprakelijkheid voor eigen daad / nalatigheid 
4.8. Aansprakelijkheid voor derden 

4.9. Aansprakelijkheid voor dieren / zaken 
4.10 Productaansprakelijkheid 

4.11 Polissen BA particulieren 
4.12 Polissen beroepsaansprakelijkheid en BA uitbating 

 
5. Praktisch gedeelte : 

 

5.1 Bespreking van opgegeven cases, 

5.2 Bespreking van zelf te kiezen cases 

5.3. Doorlezen verzekeringsvoorstellen en polissen, 

5.4. Begrijpend lezen van teksten in verband met aansprakelijkheid en 
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 aansprakelijkheidsverzekeringen. 

 
6. Studiemateriaal : 

Pakket vonnissen en arresten 
Nog te bepalen handboek. 

 

7. Werkvormen : 
Variatie van allerhande werkvormen : doceren, onderwijsleergesprekken, 

gevallenstudie, oefeningen  
 

8. Evaluatie : 
Permanente evaluatie : 20 %  

Examen : 80 % van de punten 
 

9. gecombineerd onderwijs 
 75% contactonderwijs, 25% afstandsonderwijs 

 
10. verantwoordelijke lector 

Sven Gondry 
 

11. laatste wijziging 

20/06/2016 
 

 

 


