Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Bestuursrecht (B001330)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Vandendriessche, Frederik
Lust, Sabien
Warnez, Brecht

hoorcollege
RE22
RE21
RE22

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de wijsbegeerte
Bachelor of Laws in de rechten
Schakelprogramma tot Master of Laws in de rechten
Voorbereidingsprogramma tot Master of Laws in de rechten

45.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
5
5
5
5
5
5

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Bestuursrecht, publieke rechtspersonen en overheidsoptreden, bestuurlijke contracten,
bestuurstaalwetgeving, ambtenarenrecht, bestuurlijk toezicht en rechtsbescherming
van de burger tegen het overheidsoptreden

Situering
Het doel is inzicht te verschaffen in de organisatie, de bevoegdheden, de juridische
werking en besluitvorming van de Belgische federale, deelstatelijke en
gedecentraliseerde bestuursoverheden, alsook van de diverse mechanismen van
rechtsbescherming waarover de bestuurde beschikt.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene inleiding: omschrijving en bronnen van het bestuursrecht;
Centralisatie en gezagsspreiding;
Bestuurlijke rechtshandelingen;
Bestuurlijk goederenrecht (bestuurlijke contracten, openbaar en privaat domein);
Ambtenarenrecht;
Publieke rechtshandhaving
Lokale besturen en bestuurlijk toezicht;
Bestuurlijke innovaties: motiveringsplicht, openbaarheid van bestuur, ombudsfunctie;
Rechtsbescherming: bestuurlijk en jurisdictioneel beroep tegen het
overheidsoptreden (basis)

Begincompetenties
Kennis hebben van de vakken 'algemene rechtsleer en rechtsmethodiek' en
'staatsrecht' of op een of andere wijze een basiskennis hebben opgebouwd over de
bronnen en beginselen van het recht en het grondwettelijk recht is sterk aanbevolen

Eindcompetenties
1 Kennis hebben van en inzicht hebben in alle componenten van het bestuurlijk
1 overheidsoptreden (met uitzondering van ruimtelijke ordening en stedenbouw,
1 onteigening en vergunningenbeleid).

(Goedgekeurd)
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Kennis hebben van en inzicht hebben in de diverse mogelijkheden om onwettig
overheidsoptreden aan te vechten.
vertrouwd worden met het specifieke bestuursrechtelijke begrippenapparaat
relevante juridische bronnen mbt het bestuursrecht kunnen vinden
eenvoudige vraagstukken mbt een bestuursrechtelijk casus aan de hand van het
bronnenmateriaal op een logische wijze kunnen oplossen en beargumenteren
reflecteren over de evolutieve aard van het bestuursrecht en de specificiteit van het
bestuurlijk optreden in afwijking van het gemeenrecht
de maatschappelijke rol van het overheidsoptreden inzien

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: 30 EUR
Syllabus : Bestuursrecht

Referenties
Boeken :
1. A. Mast en Dujardin e.a., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht,
Antwerpen Kluwer 2017
2. I Opdebeek en S. De Somer, Algemeen bestuursrecht, 2020

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
1
1
2
3
1
4

Eén facultatieve praktische oefening ter voorbereiding op het examen tijdens de
normale college uren
Vragen en antwoordenbank via Ufora
Powerpoint presentatie, bijkomende nota's en specifieke dossiers ter beschikking via
Ufora (ter ondersteuning van de cursus)
Afstandsbegeleiding via e-mailvraagstelling

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk (100%) aan de hand van 4 à 5 open casusvragen waarbij het wetboek mag
worden gebruikt.

Eindscoreberekening
Addendum
Aanpassing doorgevoerd op 22/12/2010:
De invulling van de rubriek 'examencontract?' wordt als volgt gewijzigd: 'niet' wordt
vervangen door 'Open'.
Dit is een rechtzetting van een materiële vergissing die in strijd is met de beslissing van
de
faculteitsraad Rechtsgeleerdheid d.d. 16/04/2008:
Toegang via examencontract is open, tenzij er niet-periodegebonden evaluatie en/of
praktische oefeningen zijn. In deze gevallen is de libellering: “dit opleidingsonderdeel
kan niet gevolgd worden via een examencontract".
Aangezien er geen niet-periodegebonden evaluatie of praktische oefeningen voor dit
opleidingsonderdeel zijn,, staat het open voor het volgen via examencontract.

(Goedgekeurd)
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