
CORRECT ANTWOORD ONTBREEKT BIJ: 4, 7, 15, 20, 22, 23, 24, 27 
VRAAG 1 
Wie neemt het initiatief voor een wetsontwerp in een eerste fase van de wetgeving? 
A) De Koning (regering). 
B) Leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat. 
C) De Raad van State. 
 
VRAAG 2 
Een Europese Verordening 
A) Is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. 
B) Moet nog geratificeerd worden door de bevoegde Belgische parlementaire vergaderingen. 
C) Laat de lidstaten de vrijheid om zelf te bepalen welke regels in de lidstaat van toepassing zullen 
zijn dan wel om nationale regels uit te werken naar analogie met het Europees verdrag. 
 
VRAAG 3 
De consumentenbescherming is van dwingen recht. Wat betekent dwingend recht? 
A) Dat deze regels van toepassing zijn, maar dat men kan afwijken bij contract. 
B) Dat me bij contract niet van deze regels kan afwijken. 
C) Het betreft regels die de grondslagen betreft waarop de economische of morele orde van de 
maatschappij rust. 
 
VRAAG 4 
BVBA Drankencentrale Adams zit in slechte papieren en is mij nog 18.000 EUR verschuldigd 
ondanks een eerdere veroordeling door de Rechtbank van Koophandel. Ik begrijp dat de BVBA 
verwikkeld is in een procedure tot gerechtelijke reorganisatie (Wet Continuïteit Ondernemingen). 
Wat kan ik nog ondernemen? 
A) Uitvoerend beslag laten leggen aangezien een vonnis een uitvoerbare titel is. 
B) Dagvaarden voor de Rechtbank van Koophandel en een dwangsom vragen. 
C) Aangifte doen van de schuldvordering met het verzoek dit op te nemen in het 
reorganisatieplan. 
 
VRAAG 5 
De familierechtbank is sedert 2014: 
A) Een op zichzelf bestaande rechtbank naast de rechtbank van eerste aanleg. 
B) Een afdeling van de rechtbank van eerste aanleg. 
C) Een rechtbank die kennisneemt van de beroepen tegen de jeugdrechtbank. 
 
VRAAG 6 
De Hoge Raad voor Justitie 
A) Is een onafhankelijke overheidsinstantie die bevoegd is in diverse aangelegenheden die de 
werking van de rechterlijke orde aanbelangen. 
B) Is het hoogste onafhankelijke Belgische rechtscollege dat toezicht uitoefent op de Belgische 
rechtbanken. 
C) Is een parlementaire commissie, opgericht na de affaire Dutroux om toezicht uit te oefenen op 
de rechterlijke orde. 
 
VRAAG 7 
Club Brugge wenst een nieuw voetbalstadion te bouwen. U woont in de nabijheid van de plaats 
waar het stadion zal worden gebouwd en u bent van oordeel dat bij de totstandkoming van het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan onvoldoende rekening werd gehouden met het 
milieueffectenrapport (MER). Tot welke rechtbank dient u zich te wenden? 
A) Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. 
B) Het Grondwettelijk Hof. 
C) De Voorzitter van de rechtbank van Koophandel, zetelend in kortgeding. 
 



VRAAG 8 
Wat is een volmachtenwet? 
A) Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdracht een aantal taken te verrichten ter uitvoering van 
een wet. 
B) Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdracht een taak te verrichten die strikt genomen niet tot 
de bevoegdheid hoort van de Koning 
C) Hierbij krijgt de Koning (regering) de macht om wetten te wijzigen of op te heffen bij KB. 
 
VRAAG 9 
Administratief toezicht betekent? 
A) Het toezicht dat hogere instanties uitoefenen op de werking van de gemeenten en provincies. 
B) Het toezicht dat het Rekenhof houdt op de begroting van de verschillende overheden.  
C) Het toezicht dat de verantwoordelijke minister op de Koning houdt. 
 
VRAAG 10 
De Raad van State heeft twee afdelingen, m.n. de afdeling bestuursrechtspraak en de afdeling 
wetgeving. Welke is de bevoegdheid van laatstgenoemde afdeling? 
A) Vernietiging van decreten en wetten wegens strijdigheid met de grondwet. 
B) Annulatie van administratieve rechtshandelingen zoals o.a. K.B.’s en M.B.’s. 
C) Adviezen en ontwerpen van koninklijk besluiten of besluiten van de gemeenschappen en 
gewesten. 
 
VRAAG 11 
De gerechtsdeurwaarder heeft mij een bewarend beslag onder derden betekend ten verzoeke van 
de BVBA Rust betreffende alle bedragen die ik aan de NV Rem verschuldigd zou zijn. De NV Rem 
zou €200.000 verschuldigd zijn aan de BVBA Rust. Wat nu? 
A) Ik dien een verklaring te doen van derde beslagene. 
B) Ik ben verplicht tussen te komen in de procedure tussen de BVBA Rust en NV Rem. 
C) Ik moet de gelden kantonneren in handen van de gerechtsdeurwaarder. 
 
VRAAG 12 
De advocatenakte is: 
A) Een soort van legitimatiebewijs voor advocaten. 
B) De overeenkomst die een advocaat met zijn cliënt sluit. 
C) Een tussen de partijen overeengekomen onderhandse akte die door de advocaat van iedere 
partij mee wordt ondertekend en een bijzondere bewijswaarde heeft. 
 
VRAAG 13 
De vzw wil een procedure aanspannen tegen een milieuvergunning, toegekend aan een 
onderneming in de buurt. Kan zij dergelijke procedure starten? 
A) Ja, indien de vzw geldig is opgericht (statuten en organen zijn bekendgemaakt) 
B) Nee, want een vzw heeft daarbij geen belang en kan geen procedures voeren. 
C) Dit kan, indien de vzw bestaat en het belang blijkt uit het eigen maatschappelijk doel van de 
vzw. 
 
VRAAG 14 
De collectieve schuldenregeling is een regeling die openstaat voor: 
A) Natuurlijk personen die structureel in de onmogelijkheid verkeren hun schulden te voldoen. 
B) Ondernemingen om het nakende faillissement af te wenden. 
C) Gemeenten en provincies die een grote schuldenlast hebben. 
 
 
 
 
 



VRAAG 15 
Op woensdag 23 oktober heeft bediende B geld ontvreemd uit de kassa. De werkgever wil de 
bediende om dringende reden ontslagen. Hij herinnert zich dat hij dit dient te doen binnen de 3 
werkdagen nadat hij een afdoende kennis van de feiten heeft verkregen. De termijn wordt 
berekend volgens het algemene principe dies a quo/dies a quem. Wanneer is de laatste nuttige 
dag om tot ontslag over te gaan? 
A) zaterdag 26 oktober 2013 
B) vrijdag 25 oktober 2013 
C) maandag 28 oktober 2013 
 
VRAAG 16 
Vormt een uitzondering op de regel dat er geen bindende precedenten zijn in de Belgische 
rechtspraak: 
A) Een arrest van het Hof van Beroep in gezag van gewijsde getreden. 
B) Een beslissing van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelend in kortgeding. 
C) De uitspraak van een strafrechter 
 
VRAAG 17 
De Cocof is een andere naam voor: 
A) De Franse Gemeenschapsraad. 
B) De Franse Gemeenschap. 
C) De Franse Gemeenschapscommissie in Brussel. 
 
VRAAG 18 
De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft volheid van bevoegdheid. Wat betekent dit? 
A) De Rechtbank is bevoegd om in alle gevallen uitspraak te doen. 
B) De Rechtbank is bevoegd om in alle gevallen uitspraak te doen tenzij een ander rechtscollege 
krachtens de wet bevoegd is. 
C) De Rechtbank is ook bevoegd om in kort geding op te treden. 
 
VRAAG 19 
Het kantonnement is: 
A) De indeling van het land in gerechtelijke kantons. 
B) De mogelijkheid om door het aanbieden van een zekerheid de tenuitvoerlegging van een 
vonnis te schorsen. 
C) De bijkomende veroordeling tot de betaling van een geldsom die een rechter kan uitspreken 
om een veroordeelde te dwingen om het vonnis uit te voeren. 
 
VRAAG 20 
De vrederechter is sedert 1 juli 2014 niet meer bevoegd voor kennisname van: 
A) Geschillen inzake kleine burgerlijke geschillen. 
B) Geschillen inzake de invordering van geldsommen door nutsleveranciers. 
C) Familiale geschillen. 
 
VRAAG 21 
De inhoud van een onderhandse akte kan door derden worden aangevochten: 
A) Door een geschreven tegenbewijs. 
B) Door alle wettelijk toegestane bewijsmiddelen. 
C) Door het instellen van een valsheidsprocedure. 
 
 
 
 
 
 



VRAAG 22  
De factuur van 920,38€ voor een houten trap word niet betaald. De klant zegt dat hij nooit iets 
gekocht of gekregen heeft. Hoe levert u het bewijs? 
A) Het gaat om een rechtshandeling. Alleen met schriftelijk bewijs, dus minstens met begin van 
schriftelijk bewijs. 
B) Het gaat om een rechtshandeling. Getuigenbewijs is toegelaten. 
C) Het gaat om het bewijs van feit. Deskundigenonderzoek is toegelaten. 
 
VRAAG 23 
In een vonnis heeft een vrederechter u veroordeeld tot betaling van een onbetaalde factuur van 
900€. Kan u nog in beroep gaan? 
A) Ja, bij de rechtbank van eerste aanleg. 
B) Ja, bij de rechtbank van koophandel. 
C) Neen. Want beneden de 1240€ is geen beroep meer mogelijk. 
 
VRAAG 24 
Bakker Janssen heeft van BVBA De Korrel een factuur ontvangen voor de aankoop van 350 
slachtkippen. Bakker Janssen heeft meteen na de levering een e-mail gestuurd met de vraag of 
deze levering geen vergissing betrof. Op de aanmaningen en de finale ingebrekestelling van 
BVBA De Korrel werd nooit gereageerd. Dient hij deze factuur te betalen? 
A) Bakker Janssen beweert niet gehouden te zijn tot betaling aangezien hij reeds meteen na de 
levering een e-mail heeft verstuurd en een e-mail sinds het arrest van het Hof van Beroep te Gent 
22.9.10 een afdoende bewijs uitmaakt. 
B) Helaas, Bakker Janssen diende gebruik te maken van een aangetekende brief. 
C) De vraag die Bakker Janssen per e-mail heeft verstuurd kan niet beschouwd worden als een 
protest van de ontvangen factuur. 
 
VRAAG 25 
De Minister van Financien heeft een Dubbelbelastingsverdrag met Singapore. Hij heeft getekend 
namens België. Kunnen Belgische ondernemingen zich hierop beroepen om minder belastingen te 
betalen? 
A) Ja, het gaat immers een Verdrag dat beide Staten bindt. Dit heeft directe werking. 
B) Neen, het federale parlement moet het eerst goedkeuren. 
C) Neen, ook de regeringen van de gemeenschappen en gewesten moeten dit Verdrag ook nog 
goedkeuren. 
 
VRAAG 26 
Is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens een mensenrechtenverdrag uitgevaardigd 
door hetzij? 
A) De Europese Commissie 
B) De Raad van Europa 
C) Europese Raad 
 
VRAAG 27 
NV B is een bedrag verschuldigd aan NV Kern. Zoals voorzien in de overeenkomst werd het 
geschil voorgelegd aan een arbiter (scheidsrechter) die de vordering van NV Kern gegrond heeft 
verklaard. NV B weigert echter te betalen. In de arbitrageovereenkomst is geen hoger beroep 
voorzien. Wat nu? 
A) NV Kern kan uitvoerend beslag leggen. 
B) NV Kern kan met een dwangsom worden gedwongen het verschuldigde bedrag te 
kantonneren. 
C) NV Kern moet nog exequatur aanvragen. 
 
 
 



VRAAG 28 
Het Europees Verdrag en het Handvest voorzien in een verbod op geslachtsdiscriminatie. De wet 
van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie 
tussen vrouwen en mannen wat betreft het geslacht in verzekeringsaangelegenheden voorziet in 
een uitzondering voor levensverzekeringsovereenkomsten. Wat heeft het Hof van Justitie hierover 
geoordeeld? 
A) Op het fundamenteel beginsel van gelijkheid tussen geslachten zijn onder geen 
omstandigheden uitzonderingen mogelijk. 
B) De wet van 21 december 2007 is een implementatie van Richtlijn 2004/113. Een uitzondering is 
bijgevolg rechtsgeldig.  
C) Op het fundamenteel beginsel van gelijkheid tussen geslachten zijn uitzonderingen mogelijk 
tijdens een overgangsperiode indien het onderscheid gerechtvaardigd is door een gewettigd doel 
voor zover dit hiervoor relevant is. 
 
VRAAG 29 
Voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen wordt een zaak aanhangig gemaakt. De 
verweerder beweert dat het Vlaamse Decreet waarop de eis steunt in strijd zou zijn met de 
Grondwet. 
A) Dit kan niet. De rechtbank moet het decreet toepassen. 
B) De rechtbank kan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag stellen. 
C) De Rechtbank kan zelf oordelen of het Decreet ongrondwettig is. 
 
VRAAG 30 
Welk bestuursniveau is in principe bevoegd voor onderwijs in België? 
A) De gewesten 
B) De gemeenschappen 
C) De federale staat 
 


