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Geregelde bijscholing
12 punten Assuranties

Locatie
De actuele informatie  
betreffende de locatie van de  
opleiding is beschikbaar op 
onze website www.insert.be

Data
Op vrijdag (9u-16u)
06/05/22
13/05/22

Examens 
Vrijdag (9u-10u)
20/05/22  

Opleider
Peter De Potter

Prijs
€ 600   (leden Assuralia)
€ 800   (Niet-leden)

DOELSTELLING
Op het einde van deze cursus hebben de deelnemers een algemene kennis 
van de artikelen 1382 tot 1386bis van het burgerlijk wetboek, alsook van de 
verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen met betrekking tot 
het privéleven. 

DOELGROEP

Voor elke starter in BA en voor elke persoon die een algemene kennis terzake 
wenst te verwerven.

PROGRAMMA

 x Basis BA 
 x De burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

 x Definitie van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 x Onderscheid tussen de contractuele en extracontractuele 

aansprake-lijkheid
 x Definitie van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
 x Onafhankelijkheid en samenloop van burgerrechtelijke en 

strafrechte-lijke aansprakelijkheden
 x De extracontractuele aansprakelijkheid

 x Artikelen 1382 en 1383 BW
 x De bestanddelen van de extracontractuele aansprakelijkheid
 x Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1384 BW
 x Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1385 BW
 x Samengestelde aansprakelijkheid: art. 1386 BW
 x Artikel 1386bis BW
 x Artikel 544 BW (burenhinder)

 x De verschillende soorten burgerlijke aansprakelijkheid
 x De aansprakelijkheid zonder fout / De gedeelde aansprakelijkheid
 x De hoofdelijke aansprakelijkheid 

 x De personen- en schadeverzekeringen
 x De personenverzekeringen / De schadeverzekeringen / Verschillen  

tussen zaakverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen

 x Aansprakelijkheidsverzekeringen
 x Vrije beschikking over de schadevergoeding (art. 147 wet van 

04.04.14)
 x Kwitantie ter afrekening (art. 148 wet van 04.04.14)
 x Schadeloosstelling door de verzekerde (art. 149 wet van 04.04.14)
 x Eigen recht van de benadeelde (art. 150 wet van 04.04.14)

 x De verzekeringen van aansprakelijkheid in het privéleven
 x BA privéleven 
 x BA onroerend goed
 x Andere soorten van verzekering in verband met het privéleven

ALGEMENE BA

http://www.insert.be
https://www.insert.be/nl/details?fid=695

