Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Verzekeringsrecht (B001714)
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 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Bernauw, Kristiaan

hoorcollege
hoorcollege: plenaire
oefeningen
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen
(afstudeerrichting rechten)
Master of Laws in de rechten

37.5 u
7.5 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Verzekeringscontrolerecht, verzekeringscontractenrecht, verzekeringstypes

Situering
Het opzet van de leergang bestaat in:
• Inwijding in de nieuwe discipline van het verzekeringsrecht, die in de algemene
• opleiding slechts uiterst summier aan bod komt.
• Kadering van het verzekeringsrecht in de (andere) rechtsdisciplines (handelsrecht,
• burgerlijk recht, sociaal recht, strafrecht, administratief recht, internationaal
• privaatrecht), waarmee het verzekeringsrecht verbanden heeft.
• Wegwijs maken in de specifieke bronnen van het verzekeringsrecht in hun onderlinge
• verhouding en interactie (a priori en a posteriori controle) : verdragswetgeving,
• Europese wetgeving, nationale wetgeving, gedelegeerde wetgeving in
• uitvoeringsbesluiten (minimumgarantievoorwaarden), administratieve instructies,
• sectoriële standaardcontractsvoorwaarden, sectoriële gedragscodes, jurisprudentie
• van sectoriële klachtendiensten, enz.
• Vertrouwd maken met de vaktaal van de verzekeringsdiscipline in het Nederlands en
• het Frans en waar relevant het Engels
• Historisch : de ontstaansgeschiedenis van het fenomeen verzekering en zijn
• geleidelijke socio-economische integratie en verzoening met de christen en islam
• geïnspireerde culturen.
• Begrip van het concept en werking van verzekering (actuarieel aspect) toelichten.
• Duiding van de evoluerende functie van verzekering in het kader van de privatisering
• van de sociale zekerheid.

Inhoud
In een eerste deel wordt de student ingewijd in de verzekeringen via :
- algemene beginselen
- verzekeringswetgeving en -reglementering
- verzekeringstypes
- de controle op de verzekeringsondernemingen
- de verzekeringsovereenkomst
In een tweede deel komt de regeling der specifieke verzekeringscontracten aan bod ,
toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden :
- brandverzekering
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gezinsaansprakelijkheidsverzekering
levensverzekering
motorrijtuigenverzekering
rechtsbijstandsverzekering

Begincompetenties
De leergang gaat uit van een juridische vooropleiding met een algemene basiskennis
van vooral het burgerlijk en handelsrecht, zonder specifieke voorkennis op het vlak van
verzekeringsrecht

Eindcompetenties
1 Inzicht in het concept (risicospreiding) en de werking van het fenomeen (wet van de
1 grote getallen) verzekering en in de organisatie van de verzekeringssector
1 (prudentieel toezicht)
2 Begrip van de maatschappelijke functie en relevantie van private verzekering
1 (gemoedsrust, ondernemingszin, spaarkapitaal)
3 Verbanden inzien van verzekeringsrecht met andere niet-juridische vakgebieden
1 (statistiek, kansberekening, economie, psychologie, geschiedenis) en
1 rechtsgebieden (handelsrecht, burgerlijk en aansprakelijkheidsrecht, internationaal
1 privaatrecht, strafrecht, sociaal recht, procesrecht, administratief recht, fiscaal recht,
1 grondwettelijk recht).
4 Opinievorming in maatschappelijke vraagstukken en ethisch debat rond private
1 verzekeringen vanuit onderscheiden ideologische en culturele invalshoek
1 (privatisering sociale zekerheid, gelijkheidsbeginsel, solidariteit, bescherming van
1 privé-leven, (de)regulering, wilsautonomie, enz.)
5 Besef van de impact van nieuwe technologie (insurtech : e-commerce, smart
1 contracts, blockchain, big data, robotica, artificiële intelligentie, Internet of Things,
1 enz. ) op het bedrijfsmodel van de verzekeringssector
6 Prikkeling nieuwsgierigheid en opdoen inspiratie voor diepgaander onderzoek van
1 verzekeringsrechtelijke problematieken
7 Parate kennis van het verzekeringsrecht in al zijn geledingen : supranationale
1 (Europese) en nationale wetgeving, gedelegeerde wetgeving in uitvoeringsbesluiten
1 (minimumgarantievoorwaarden), administratieve instructies, sectoriële
1 standaardcontractsvoorwaarden en gedragscodes, jurisprudentie van sectoriële
1 klachtendiensten, enz
8 Situering, onderlinge verhouding en interactie van het Belgisch verzekeringsrecht en
1 de Europese wet- en regelgeving
9 In staat zijn om zelfstandig de informatiebronnen voor het onderzoek en het
1 oplossen van verzekeringsvraagstukken te vinden en hun waarde en
1 betrouwbaarheid in te schatten en te analyseren
10 Beheersing van de vakterminologie in Nederlandse, Franse en Engelse taal
11 Kennis van de toepassing van alternatieve methodes van geschillenbeslechting
1 (arbitrage, bemiddeling, ombudsdienst) in verzekeringsgeschillen
12 Bekwaamheid om de verzekeringsproblematiek op het beleidsmatige en
1 bedrijfsmatige vlak of in de rechtspraktijk vlot te behandelen
13 Parate kennis van de contractenrechtsverhouding : rechten en plichten van
1 partijen bij de verzekeringsovereenkomst
14 In staat zijn om het verzekeringsaspect in een complexe juridische casus te duiden

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
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Gezien het aantal studenten (+120) en het feit dat de materie nieuw is voor de
studenten, worden de algemene beginselen en het regime der bijzonder
gereglementeerde verzekeringsovereenkomsten uiteengezet via hoorcolleges.
Interactie wordt wel gestimuleerd via vraagstelling, meedenken in capita selecta over
knelpunten en reactie op standpunten.
De overgedragen kennis van de materie wordt dan toegepast bij de bespreking van 4
casusopgaven. Ter verhoging van de realiteits- en actualiteitswaarde is de casus zo
mogelijk gesteund op mediaverslaggeving van een concreet schadegeval. De opgave
bevat aldus vaak ook overbodige informatie, hetgeen traint in de selectie van de
juridisch relevante gegevens. Uit zijn aard legt een dergelijke casusopgave ook het
verband met andere rechtstakken. De opgave en oplossing van de student en
modeloplossing worden via het Ufora platform uitgewisseld. De opgaven betreffen
complexe juridische vraagstuk, gezien de vele verbanden met en toepassing van
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andere rechtstakken en de nood tot selectie van relevante uit overbodige informatie. De
opdracht betreft niet louter een beredeneerde positiefrechtelijke oplossing, maar ook
een kritische reflectie over de maatschappelijke wenselijkheid van de regeling.
Tijdens de daaropvolgende plenaire bespreking worden studenten uitgenodigd hun
oplossing en/of standpunt te formuleren. Creatieve, maar gefundeerde visies worden
daarbij aangemoedigd.
Het leereffect van de casusbehandeling wordt versterkt door de toetsing van de eigen
bevindingen van studenten aan de modeloplossing verstrekt tijdens de plenaire
bespreking. Naast de positiefrechtelijke oplossing van de probleemstelling, vormt de
casus ook de aanleiding tot maatschappelijke reflectie over het positief (verzekerings)
recht.

Leermateriaal
Het documentatiebundel bestaat uit :
• de afdruk van de gedetailleerde power-point presentatie der hoorcolleges als rode
• draad van de hoorcolleges
• een bibliografie met verwijzingen voor zelfstudie en verder onderzoek
• een lijst met Franse vakterminologie inzake verzekeringen
• documentatiemappen met type-polissen ter inzage van de studenten op het Instituut
• modeloplossingen van de casussen
Volgende handelsedities worden aangeraden als studiemateriaal en zijn verkrijgbaar
aan een bijzondere studentenprijs (zie referenties hierna) :
• een handboek als achtergrondinformatie
• een verzekeringscodex als werkinstrument

Referenties
• BERNAUW, K., COLLE, P., JOCQUE, G. en WEYTS, B., Larcier Themawetboek
• Verzekeringen, Brussel, Larcier, 2020.
• FONTAINE, M., Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 2017..

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Lesgever en assistenten staan ter beschikking voor individuele toelichting, mondeling
(tijdens spreekuur of op afspraak) of schriftelijk (via e-mail)

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Werkstuk & een schriftelijk open wetboek examen
Herexamenregeling voor het werkstuk is als volgt: Indien de student niet geslaagd is
voor het opleidingsonderdeel in zijn geheel en bijgevolg een herexamen dient af te
leggen, dient ook een nieuw werkstuk te worden gemaakt, indien de quotering van het
werkstuk minder dan de helft bedroeg.
Indien de quotering van het werkstuk meer dan de helft bedroeg, behoudt de niet voor
het opleidingsonderdeel in zijn geheel geslaagde student de quotering van het
werkstuk voor het eindresultaat van het herexamen.

Eindscoreberekening
50% voor werkstuk
50% voor schriftelijk examen

Faciliteiten voor werkstudenten
Overeenkomstig de Universiteits- en Faculteitsbrede regels.
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