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Situering
Het doel van deze cursus is een algemene inleiding te bieden van het milieurecht in zijn
verschillende facetten.

Inhoud
De aandacht gaat in het eerste deel van de cursus uit naar de grondslagen van het
milieurecht. Aandacht wordt besteed aan de voor het milieubeleid en het milieurecht
van belang zijnde instellingen op internationaal, Europees en intern vlak en hun
bevoegdheden. In het tweede deel van de cursus wordt aandacht besteed aan de
doelstellingen en basisbeginselen van het milieubeleid en het milieurecht, alsmede aan
de instrumenten die in het milieubeleid worden gehanteerd. In het derde deel wordt
ingegaan op de hoofdlijnen van de milieuwetgeving in Vlaanderen. Daarbij komt vooral
het milieuhygiënerecht aan de orde.

Begincompetenties
Een grondige kennis hebben van de grondslagen, structuren, methodologie en
systematiek van het Belgisch en het Europees recht.
- De vaardigheden hebben om juridische teksten en bronnen te kunnen analyseren en
naar waarde te kunnen schatten, juridische problemen te kunnen oplossen, en
rechtsregels te kunnen toepassen op concrete gevallen.
- De attitudes hebben van bereidheid tot een kritische en wetenschappelijke
ingesteldheid.
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Een grondige en gespecialiseerde wetenschappelijke kennis hebben van en inzicht
hebben in de institutionele context van het milieubeleid en het milieuhygiënerecht
met toepassing in het Vlaamse gewest.
Juridische teksten en bronnen met betrekking tot de institutionele context van het
milieubeleid en het milieuhygiënerecht met toepassing in het Vlaamse gewest
vinden, naar waarde schatten en analyseren.
De rechtsregels binnen het kennisdomein toepassen op concrete gevallen.
Zelfstandig milieurechtelijke problemen duiden en kritisch analyseren.
Schriftelijk en mondeling rapporteren over analyses van milieurechtelijke problemen
met zin voor synthese.
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Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges (theorie)
Begeleide zelfstudie: studenten moeten een recent milieurechtelijk vonnis of arrest
analyseren en becommentariëren
Werkcollege: presentatie, discussie en evaluatie van de besproken cases

Leermateriaal
L. LAVRYSEN, Handboek Milieurecht 2016, Mechelen, Wolters Kluwer België, 913 p.
Het Handboek kan bekomen worden op het secretariaat van de Vakgroep,
Paddenhoek 5, 3de verdieping. De prijs van de studenteneditie bedraagt 58 EUR.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Begeleiding van de taak gebeurt door praktijkassistente C.M. Billiet

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•
•
•

Het schriftelijk examen (gesloten boek) bestaat uit open vragen over de aangeduide
leerstof. Wetboeken en niet- geannoteerde wetteksten mogen gebruikt worden.
Het werkstuk (bespreking van een vonnis of arrest) en de presentatie ervan voor de
gehele studentengroep worden gezamenlijk beoordeeld.
2de kans deel werkstuk: naargelang het geval: het maken van een nieuw werkstuk of
het herwerken van het werkstuk.

Eindscoreberekening
• Schriftelijk examen: 50 %
• Werkstuk en presentatie: 50 %

Faciliteiten voor werkstudenten
Af te spreken
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