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Nederlands
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Publiek recht, grondwettelijk recht, administratief recht

Situering
Dit opleidingsonderdeel wil een eerste kennismaking met het publiekrecht in ruime zin
bieden (grondwettelijk recht, administratief recht, begrotingsrecht, strafrecht ...). De
meeste aandacht gaat uit naar het grondwettelijk recht.

Inhoud
Deel I: Algemene beginselen van het Belgisch publiekrecht:
1
2
3
1
4

Historische inleiding;
Hiërarchie der rechtsnormen;
Essentiële kenmerken van de Belgische staatsstructuur (scheiding der machten,
rechtsstaat, parlementaire representatieve democratie …)
De internationale rechtsorde

Deel II: Rechten en vrijheden o.a., algemene beginselen, rechten en vrijheden van
vreemdelingen, gelijkheidsbeginsel …
Deel III: De federale overheid:
1 De wetgevende macht;
2 De uitvoerende macht;
3 De rechterlijke macht.
Deel IV: Gemeenschappen en gewesten
Deel V: Buitenlandse betrekkingen en financiën
Deel VII: Rechtsbescherming tegen de overheid (Raad van State, Grondwettelijk Hof ,
exceptie van onwettigheid… .)

Begincompetenties
Eindtermen secundair onderwijs

Eindcompetenties
1
1
2
1

Kunnen opzoeken en begrijpen van rechtsbronnen van het Belgisch grondwettelijk
recht
Grondige kennis hebben van de historische en hedendaagse structuren van de
Belgische federale Staat, de deelstaten en de internationale organisaties.
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Actieve kennis hebben van de basisbegrippen en deze toepassen in concrete
casussen.
Kritisch benaderen van publiekrechtelijke en staatsrechtelijke vraagstukken, o.m.
inzake de staatshervorming en grondwettelijke rechten & vrijheden, alsook van de
onderliggende sociaal-economische en politieke achtergronden.
Complexe casussen aan de hand van juridische bronnen en op onderbouwde wijze
binnen een beperkte tijd oplossen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Leermateriaal
Geraamde totaalprijs: 96 EUR
• J. Dujardin, J. Vande Lanotte, G. Goedertier, J. Goossens, Basisbegrippen
• Publiekrecht, Brugge, die Keure, 2014.
• J. Vande Lanotte, G. Goedertier, Y. Haeck, J. Goossens, T. De Pelsmaeker, Belgisch
• Publiekrecht. Deel I, Brugge, die Keure, 2015.
• J. Vande Lanotte, G. Goedertier, Y. Haeck, J. Goossens, T. De Pelsmaeker, Belgisch
• Publiekrecht. Deel II, Brugge, die Keure, 2015.

Referenties
Startcodex publiekrecht.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Powerpoints met overzicht lesinhoud worden ter beschikking gesteld via Minerva.
Elke week wordt een meerkeuzevraag gesteld via Minerva; bij het beantwoorden van
de meerkeuzevraag krijgen de studenten feedback.
De lesgever is beschikbaar tijdens de les, tijdens de pauze en na de les voor het
beantwoorden van vakinhoudelijke vragen, alsook op afspraak (te maken via de
assistenten, zie hieronder).
De assistenten zijn beschikbaar op afspraak en tijdens hun spreekuren voor het
beantwoorden van vakinhoudelijke vragen.
Lessen worden opgenomen en verspreid via Minerva.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
1. Tijdens de eerstesemesterexamenperiode wordt de kennis van een deel van de
gedoceerde stof (geëvalueerd door middel van een schriftelijk examen (geslotenboek),
dat meetelt als deelexamen. Met het ‘gesloten boek’-examen wordt getest of de student
de basis van het publiekrecht actief beheerst (d.w.z. kennen en toepassen zonder
consultatie van literatuur. Het is wel toegelaten om niet-geannoteerde wetgeving mee
te nemen naar dit examen, voor zover in conformiteit met het facultaire reglement
inzake wetteksten. De vragen in dit gedeelte handelen over een deel van de definities
uit het boek "Basisbegrippen" en een deel van het handboek "Belgisch Publiekrecht.
Deel I". Deze stof moet actief gekend zijn. De actieve kennis moet ook kritisch en
concreet toegepast kunnen worden. De vragen kunnen immers bestaan uit inzichts-,
toepassings- en vergelijkingsvragen.
Het deelexamen telt mee voor 5 van de totale 20 punten. Alle studenten krijgen de
vrijblijvende kans om in de tweedesemesterexamenperiode het deelexamen opnieuw af
te leggen (= herkansing). Alleen het laatste punt zal het definitieve resultaat zijn voor
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het deelexamen. Beide examens duren 1u.
2. Tijdens de tweedesemesterexamenperiode wordt de kennis van het resterende deel
van de gedoceerde leerstof geëvalueerd door middel van een schriftelijk examen
(geslotenboek en openboek). De vragen in dit gedeelte handelen over een deel van de
definities uit het boek "Basisbegrippen" en een deel van het handboek "Belgisch
Publiekrecht. Deel II". Deze stof moet actief gekend zijn. De actieve kennis moet ook
kritisch en concreet toegepast kunnen worden. De vragen kunnen immers bestaan uit
inzichts-, toepassings- en vergelijkingsvragen. Het geslotenboekexamen telt mee voor
5 van de totale 20 punten en duurt 1u.
Het openboekexamen bestaat uit 60 stellingen, die de studenten als juist of fout
moeten evalueren. Dit gedeelte van het examen handelt over de definities uit het boek
"Basisbegrippen" en de te kennen randnummers van de handboeken "Belgisch
Publiekrecht Deel I" en "Belgisch Publiekrecht Deel II". Tijdens dit gedeelte van het
examen mag men de handboeken, wetteksten, notities … consulteren. Let op dat de
wetteksten in conformiteit met het faculataire wetboekenreglement zijn. Doordat
gebruik mag worden gemaakt van dit materiaal moeten de opgegeven randnummers
van de handboeken slechts passief worden gekend, d.w.z. dat het materiaal dat ter
beschikking wordt gesteld in concrete situaties moet kunnen worden toegepast. De
meerkeuzevragen zijn vooral toepassingsvragen, wat veronderstelt dat er verbanden
kunnen worden gelegd tussen verscheidene gedeelten van de cursus, abstract kan
worden geredeneerd, vergelijkingen kunnen worden gemaakt, enz.
Er wordt toepassing gemaakt van een geautomatiseerde standardsetting, zoals
voorzien door de universitaire richtlijnen. Dit houdt in dat een minimum aantal stellingen
(45/60) correct moet beantwoord worden om 5/10 te scoren. Het openboekexamen telt
mee voor 10 van de 20 punten. Studenten krijgen 2u om het examen op te lossen.

Eindscoreberekening
Deelexamen eerstesemesterexamenperiode: geslotenboekexamen aan de hand van
open vragen (optionale herkansing in tweedesemesterexamenperiode): 5/20
Geslotenboekexamen tweedesemesterexamenperiode: 5/20
Openboekexamen tweedesemesterexamenperiode: 10/20

Faciliteiten voor werkstudenten
Voor werkstudenten worden geen aparte colleges voorzien, maar de lessen worden
wel opgenomen en via Minerva verspreid. Er is bij het begin van het eerste semester
wel een infomoment, en de assistenten zijn ook bereikbaar voor eventuele inhoudelijke
en andere vragen. Werkstudenten kunnen een individueel feedbackmoment aanvragen
bij de assistent.
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