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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 

 

 

 

  

                                                                 
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. 

Opleiding Graduaat verzekeringen 

Module Burgerlijk-, Handels- en economisch Recht 

Code  

Lestijden 80 lt 

Studiepunten  

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

 

Mogelijkheid tot 

aanvragen vrijstelling 

JA 

 

Vereiste aanwezigheid 100% 

 



 

 

2 

 

 

2. Inhoud : 

Na een hoofdstuk waarbij de basisbegrippen van het recht, de bronnen van het recht, het 
relatieve van het recht worden bekeken, met een indeling klassieke Indeling en situering van het 
recht, met het functioneren in een systeem van een parlementaire democratie met fundamentele 
rechten en vrijheden, komen achtereenvolgens aan bod: 
 
De gerechtelijke organisatie 
Personen en familierecht, huwelijksvermogensrecht 
Zakenrecht 
Verbintenissen 
 - uit overeenkomst (geldigheid) 
 - uit onrechtmatige daad 
 - uit quasi-contracten 
Na dit gedeelte dat vooral het burgerlijk recht behandelt, wordt het begrippenkader: 
Daden van Koophandel en Handelaar, de Handelszaak en Handelstussenpersonen en de 
Rechtbank van Koophandel doorgenomen. 
De specifieke bewijsvoering in handelszaken wordt vergeleken met de bepalingen in het gemeen 
recht. 
 
Het Wetboek Economisch Recht (2014) heeft de onderdelen marktpraktijken en reclame 
geïncorporeerd, de dienstenwet krijgt extra aandach (voor toekomstige boekhouders) 
 
Ook het faillissement en de wet op continuïteit van de ondernemingen worden bekeken, met 
bijzonder aadacht voor de verruimde rol voor de “cijferberoepen”. 
 
 

3. Competenties 

Geen voorkennis 
 

4. Doelstellingen 

Denken en logisch redeneren. Het verwerven (geheugen) en verwerken (hanteren) 
van informatie. Een juridisch opgebouwde redenering kunnen hanteren, waarbij 
aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid van co-existentie van oplossingen, dit 
om eventueel klantgericht te kunnen werken. 
 

De student kent de basisregels van vennootschapsrecht, met bijzondere aandacht 
voor de regels die het meest relevant zijn voor de praktijk. 
Naast het verwerven van theoretische kennis kan de student ook praktische 
vraagstukken in basissituaties analyseren en oplossen. 
 

 

5. Werkvormen 

 

a. Instructievormen: doceren en vertellen,  



 

 

3 

b. Interactievormen: samenwerkend opzoeken wetgeving en rechtspraak 

c. Opdrachtvormen: afleveren casusanalyse, practicum : online-opzoekingen 

d. Presentaties naar collega-studenten 

 

6. Leermiddelen 

 Elektronische leeromgeving (ELO), … 

 Cursusmateriaal, 
Praktisch Burgerlijk recht, Antwerpen-Berchem, De Boeck 

 Praktisch Handels – en economisch recht, Antwerpen-Berchem, De Boeck 

 

7. Evaluatie 

Permanente evaluatie en schriftelijke proef 
 
Schriftelijke proef: 
De student mag gebruik maken van een wetboek of gebundelde kopie ’s van 
wetgeving. Dat de gebruikte wetgeving actueel is, is de verantwoordelijkheid van de 
student.  In deze wetteksten mogen geen aantekeningen aangebracht zijn, geen extra 
teksten opgenomen worden. 
 
Andere hulpmiddelen zijn niet toegelaten. 
 
Deze evaluatievorm wordt uitdrukkelijk hernomen en toegelicht in het evaluatiecontract 
dat de cursisten moeten ondertekenen. 

 

8. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Afstandsonderwijs : 100% contacturen, 0% afstandsonderwijs 

  

9. Laatste wijziging 

Deze fiche werd voltooid op 15 maart 2015. 

 


