
 

 
 

 

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 LEVENSVERZEKERINGEN 

Code D3 

Lestijden 80 lt 

Studiepunten 80 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  
(in uren)1 

100 uur 

 

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



 

 

1. Inhoud 

De Levensverzekering – algemeen kader 

a. Begrip 

b. Personenverzekering 

c. Classificatie van de levensverzekeringsproducten en hun 

combinaties 

d. Universal Life 

e. Wet- en regelgevend kader van de levensverzekering 

2. De Tariferingsgrondslagen 

a. Technische rentevoet 

b. Sterftetafels 

c. Toeslagen voor kosten 

3. Technische voorzieningen in levensverzekeringen 

a. Technische voorziening 

b. Wiskundige voorzieningen 

c. Berekening van de technische voorzieningen 

4. Winstdelingen 

a. Oorsprong, verdeling en toekenning van de winsten 

b. Informatie aan de gebruikers 

c. Indexering en herwaardering 

5. Levensverzekeringsovereenkomst : begrip en contractsluiting 

a. De overeenkomst 

b. Totstandkoming van de overeenkomst 

6. Uitvoering en betaling van een contract 

a. Verplichtingen van de partijen 

b. Rechten van de partijen 

c. Echtscheiding en levensverzekering 

d. Vereffening van de prestaties 

7. Groepsverzekering en bedrijfsleidersverzekering 

a. Kenmerken van een groepsverzekering 

b. Contractuele structuur 



 

c. Financiële structuur 

d. Rechten van de aangeslotenen 

e. Vereffening van de prestaties 

f. Troeven van de groepsverzekering 

g. Bedrijfsleidersverzekering 

i. IPT 

ii. VAP(Z) 

h. Invaliditeitsverzekering 

i. Overlijdensdekking 

j. Hospitalisatieverzekering 

8. Fiscaliteit en parafiscaliteit 

a. TAK 21 

b. TAK 23 

c. Spaarverzekering 

d. Groepsverzekering 

e. Bedrijfsleidersverzekering 

9. Witwassen van Geld en bijzondere mechanismen & MINFID 

a. Witwassen & wetgeving 

b. Bijzondere mechanismen 

c. MINFID 

 

2. Draagt bij tot volgende competenties 

Deze module draagt bij tot de volgende competenties : 

- Accuratesse	-	Langdurig	en	effectief	kunnen	omgaan	met	detailinformatie.	

- Analytisch	vermogen	-	In	staat	zijn	om	een	probleem,	situatie	of	proces	te	

ontleden	en	de	herkomst	en	samenhang	van	de	verschillende	componenten	te	

begrijpen.	

- Doorzettingsvermogen	-	Vasthouden	aan	het	doel	totdat	dit	bereikt	is.	

Zonder	op	te	geven	bij	tegenslag	of	kritiek	

- Expertise	-	Het	vergaren,	toepassen	en	ontwikkelen	van	kennis	en	
vaardigheden	voor	eigen	gebruik	of	om	deze	door	te	geven	aan	anderen. 
	



 

- Helikopterview	-	Houdt	het	overzicht	over	de	delen	en	het	geheel	van	een	

vraagstuk,	gegevens	of	project.	

- Informatie	analyse	-	Signaleren	en	herkennen	van	belangrijke	informatie	in	

een	informatierijke	omgeving.	Verbanden	leggen	tussen	gegevens.	

- Omgaan	met	details	-	Langdurig	en	effectief	kunnen	omgaan	met	details.	

Volledig	werken	zonder	veel	fouten	

- Probleemanalyse	-	Signaleren	onderzoeken	van	belangrijke	gegevens.	

Verbanden	leggen	tussen	gegevens	om	de	oorzaak	van	problemen	te	vinden.	

- Probleemoriëntatie	-	De	mate	waarin	iemand	zaken	vanuit	verschillende	

invalshoeken	bekijkt,	onderzoekt	en	bevraagt.	

- Zelfstandig	-	Werkzaamheden	oppakken	en	uitvoeren	zonder	ondersteuning	

van	een	ander.	

- Commercieel	inzicht - Voortdurend	evalueren	en	inspelen	op	
marktveranderingen,	wensen	en	behoeften	van	klanten	en	positie	van	

concurrenten.	Vervolgens	deze	inzichten	gebruiken	om	de	omzet	van	de	

organisatie	te	verhogen.	

 

3. Doelstellingen 

De student die deze cursus volgt zal op het einde : 

- In staat zijn om zich een goed beeld te kunnen vormen van een 

levensverzekering 

- In staat zijn om zich een goed beeld te kunnen vormen van de 

fiscaliteit 

- zelfstandig leren werken 

- inzicht in concrete toepassing van de levensverzekering in de 

bedrijfswereld 

- Op de hoogte zijn van de regelgeving om levensverzekeringen te 

kunnen verkopen 

 

4. Werkvormen 

 

o Instructievormen: doceren, vertellen, demonstreren 



 

o Opdrachtvormen: huiswerk, groepswerk 

 

Betrokkenen 

o Cursisten 

o Werkveld 

 

 

 

5. Leermiddelen 

Eigen cursus met slides 

Bijkomend :  Levensverzekeringen - René Van Gompel  

Lifecat 

Wolters – Kluwer :  

 
Assuropolis - Package Leven 1.0 
 

Met Assuropolis, de online databank voor verzekeringsprofessionals, vindt u alle 
informatie over levensverzekeringen, sociale zekerheid, aanvullende pensioenen, 
fiscale aspecten … 

 

Oefeningen vanuit de praktijk 

 

6. Evaluatie 

Evaluatie gebeurt gedurende het jaar 

- op basis van de gemaakte taken 

- op basis van de inzet 

- op basis van het examen (of examenopdracht) 

 



 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

 

Bij deze module dient de student een aantal taken zelfstandig te 

maken : 

- per lessenreeks worden er een aantal oefeningen gegeven die 

de student thuis dient te maken 

- in de les worden deze classicaal verbeterd waarbij je als 

docent direct kan vaststellen welke studenten er eventueel 

extra begeleiding nodig hebben 

- de studenten leren eveneens tijdens deze thuisopdrachten de 

praktische toepasbaarheid van levensverzekeringen toe te 

passen 

 

8. Verantwoordelijke lector(en) 

Philip Verlinden 

 

9. Laatste wijziging 

16/06/2016 

 

 


