
VRAAG 1 
“Dading is”: 
A) Een overeenkomst waarbij twee partijen een geschil beëindigen of voorkomen door 
wederzijdse toegevingen. 
B) Een overeenkomst waarbij de eigenaar van een goed zijn zaak toevertrouwt aan een andere 
persoon om zijn goed te bewaren en het nadien integraal terug te geven. 
C) Een overeenkomst die wordt gesloten nadat een rechter de ontbinding van een overeenkomst 
heeft uitgesproken ter regeling van de schadevergoeding. 
 
VRAAG 2 
De “bezitter te goeder trouw” is: 
A) Diegene die de juridische macht uitoefent over de zaak, maar niet de feitelijke macht.  
B) Diegene die de feitelijke macht uitoefent over een zaak en de overtuiging mocht hebben dat hij 
de werkelijke eigenaar was van de zaak.  
C) Men oefent feitelijke macht uit met toelating van de eigenaar van de zaak. 
 
VRAAG 3 
Wil het bezit deugdelijk zijn en het eigendomsvermoeden “bezit geldt als titel” (art. 2279 BW) 
kunnen spelen, is vereist dat het bezit aan een aantal voorwaarden voldoet. Wat behoort NIET tot 
de vereisten van “deugdelijk bezit”? 
A) Het bezit moet openbaar zijn. 
B) Het bezit moet ondubbelzinnig zijn. 
C) Het bezit moet langer dan een jaar duren. 
 
VRAAG 4 
Het ‘specialiteitsbeginsel’ voor rechtspersonen betekent: 
A) Dat niet elke vereniging of onderneming automatisch rechtspersoonlijkheid heeft. 
B) Dat de organen van een onderneming toestemming voor belangrijke handelingen moeten 
vragen. 
C) Dat rechtspersonen worden beperkt door de statuten en het maatschappelijk doel waarvoor ze 
zijn opgericht. 
 
VRAAG 5 
Wat behoort tot de kenmerken van een zakelijk recht? 
A) Een zakelijk recht creëert in principe een volgrecht. Dit betekent dat de titularis van het recht 
zijn recht op de zaak tegenover iedereen kan laten gelden, in wiens handen de zaak ook moge 
terechtkomen. 
B) Een zakelijk recht geeft geen voorrang op betaling. Ingeval van faillissement wordt men betaald 
na de algemene en bijzondere voorrechten. 
C) Een zakelijk recht kan door partijen met een overeenkomst worden gecreëerd, partijen kunnen 
daarbij hun contractsvrijheid en vindingrijkheid aanwenden om steeds weer nieuwe soorten 
zakelijke rechten te creëren. 
 
VRAAG 6 
Waarin verschilt de inpandgeving van de handelszaak van het gewone pand? 
A) De pandhouder van de handelszaak mag de in pand gegeven zaak gebruiken tot de 
gewaarborgde schuld is betaald. 
B) Bij de inpandgeving van de handelszaak is er geen buitenbezitstelling, maar de 
tegenwerpelijkheid aan derden wordt verzekerd door publiciteit in het kantoor van de 
hypotheekbewaarder. 
C) Het gewone pand kan enkel gevestigd worden ten voordele van erkende kredietinstellingen. 
 
 
 
 



VRAAG 7 
Een voorbeeld van een voorwerp dat onroerend kan zijn door bestemming: 
A) Vastgoedcertificaten  
B) Tuinmeubels ter exploitatie van een taverne  
C) Kranen op de havenkade 
 
VRAAG 8 
Iedere mede-eigenaar kan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige 
beslissing van de Algemene Vergadering te vernietigen of te wijzigen. 
A) Correct, hij kan hiertoe de Vereniging van Mede-eigenaars dagvaarden, vertegenwoordigd door 
de syndicus. 
B) Het onregelmatig karakter kan enkel worden opgeworpen indien elke mede-eigenaar 
afzonderlijk wordt gedagvaard. 
C) Aangezien de Vereniging van Mede-eigenaars geen eigenaar is van het gebouw, kan zij niet 
gedagvaard worden met betrekking tot dergelijke onregelmatigheden. 
 
VRAAG 9 
Een leasingovereenkomst bevat volgende juridische elementen: 
A) Het is een onbenoemde koop- verkoopovereenkomst, de partijen zijn dan ook volledig vrij om 
alle modaliteiten van de leasingovereenkomst te bepalen. 
B) Het is een vorm van huurovereenkomst gecombineerd met een koopoptie ter financiering van 
een investeringsgoed.  
C) Het is een huurkoop met als voordeel een volgrecht en recht van voorrang voor de lessee, wat 
hem als eigenaar in een gunstige positie plaatst in geval van faillissement. 
 
VRAAG 10 
De eigendomsoverdracht vindt (in principe) naar Belgisch recht plaats: 
A) Onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst. 
B) De moment van levering. 
C) Het volledig betaald hebben van de schuld. 
 
VRAAG 11 
De rechtstreekse vordering is: 
A) Is de bevoegdheid van een persoon om in eigen naam en voor eigen rekening, tegen de 
schuldenaar van zijn schuldenaar een rechtsvordering in te stellen, om de schuldvordering van 
zijn schuldenaar te innen. 
B) Is een instrument waarmee de schuldeiser het bedrieglijk handelen van zijn schuldenaar niet 
tegenwerpelijk kan laten verklaren. 
C) Is de vordering van een verhuurder ten overstaan van een huurder die in gebreke blijft zijn 
huurgeld te betalen. 
 
VRAAG 12 
Jan heeft een product aangekocht. Dat blijkt ernstige gebreken te hebben en hij heeft daarbij 
lichamelijk en materiële schade geleden. De koopovereenkomst bevat een exoneratieclausule die 
stelt dat de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden. Kan Jan ook de producent 
aanspreken tot vergoeding van de schade ? 
A) De overeenkomst is bindend voor alle partijen (art. 1134 BW) zodat de producent niet kan 
aangesproken worden. 
B) De consument kan alleen de nietigverklaring van de verkoop vorderen wegens wilsgebreken. 
Hij kan de producent niet aanspreken omdat deze geen verkoper is. 
C) Wie schade lijdt door een gebrekkig product kan van de producent een schadevergoeding 
eisen voor alle lichamelijke schade en, indien het slachtoffer een consument is, voor alle materiële 
schade met aftrek van een franchise van €500. 
 
 



VRAAG 13 
In garage Tuf-Tuf staat een splinternieuwe en peperdure wagen klaar om te worden afgehaald 
door de koper, de heer P.K. De koop is reeds volledig tot stand gekomen en juridisch is de heer 
P.K. al eigenaar van de auto. Een van de mecaniciens van garage Tuf-Tuf kan de verleiding niet 
weerstaan en besluit met zijn vriendin nog vlug een ritje te maken met de nieuwe bolide. Gehaast 
als hij is, lapt hij daarbij alle verkeersregels aan zijn laars en wanneer hij door het rode licht rijdt, 
veroorzaakt hij een ernstig ongeval. De nieuwe auto is totaal verloren. Welke uitspraak is juist? 
A) Alleen de werkgever is (tegenover P.K.) aansprakelijk voor de schade die zijn aangestelde 
heeft veroorzaakt en de werkgever kan de door hem betaalde bedragen nooit terugvorderen van 
zijn werknemer. 
B) Alleen de werknemer is (tegenover P.K.) aansprakelijk voor de schade die hij heeft 
veroorzaakt, de werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden omdat het handelen van de 
werknemer niet kaderde binnen de normale opdrachten van de werknemer. 
C) Zowel de werknemer als de werkgever zijn (tegenover P.K.) aansprakelijk, met dien verstande 
dat de werkgever de door hem betaalde bedragen wellicht van zijn werknemer zal kunnen 
terugvorderen omdat het om een zware fout gaat. 
 
VRAAG 14 
Er worden metrowerken uitgevoerd door het Vlaams Gewest, waardoor jarenlang de 
handelszaken in die straat verliezen lijden. Sommigen gaan zelfs failliet. Wat kunnen zij doen? Bij 
de uitvoering van de werken hebben noch het Vlaamse Gewest, noch de aannemer een 
bijzondere fout gemaakt. 
A) Een vordering inleiden op grond van art.1382 BW (foutaansprakelijkheid). Door openbare 
werken verlies laten lijden is een fout waarvoor men een schadevergoeding kan krijgen. 
B) Een vordering inleiden op grond van burenhinder (evenwichtsleer). Daarbij is geen fout vereist. 
Wel moet de hinder abnormaal zijn en wordt de schadevergoeding verminderd met de normale 
hinder en de eventuele meerwaarde. 
C) De aannemer dagvaarden wegens een contractuele fout. Hij heeft een inspanningsverbintenis 
om de werken met zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. 
 
VRAAG 15 
Mevrouw XYZ heeft drie kinderen, A, B en C. Drie jaar voor haar overlijden, schenkt mevrouw 
XYZ een pakket aandelen aan C. Zij vraagt C wel om deze schenking geheim te houden omdat zij 
A en B niet wil kwetsen. C stopt de aandelen gedurende 5 jaar in een kluis, zonder ooit als 
aandeelhouder naar buiten te treden, ook niet voor het innen van dividenden. Via diverse 
onderzoeken ontdekken A en B dat XYZ aandelen heeft gekocht. Zij vinden dat C enkel 
bewaarnemer was en geen eigenaar. Kan C als de eigenaar beschouwd worden ? 
A) Bezit van roerende goederen geldt als titel. Alleen C is eigenaar van de aandelen die roerende 
goederen zijn. A en B moeten bewijzen dat C de eigenaar niet is. 
B) C kan zich niet beroepen op de regel dat het bezit van roerende goederen als titel geldt. Het 
bezit is niet deugdelijk omdat het niet openbaar en ondubbelzinnig is wegens het niet innen van de 
dividenden. C zal een andere eigendomstitel moeten kunnen voorleggen om aan te tonen dat hij 
geen bewaarnemer is. 
C) De aandelen behoren aan C toe maar A en B hebben een recht van vruchtgebruik op de 
aandelen. 
 
VRAAG 16 
Het beginsel van “voorrecht van uitwinning” speelt een belangrijke rol bij de borgtocht. Dit beginsel 
betekent dat: 
A) De schuldeiser kan zich maar tegen de borg keren wanneer de verkoop van de goederen van 
de schuldenaar onvoldoende is ter voldoening van de schuld. 
B) De schuldenaar de borg moet helpen om ook van zijn verbintenissen af te geraken. 

C) De schuldeiser zich meteen kan verhalen op de borg. 

 
 



VRAAG 17 
Na afloop van de voetbalwedstrijd van de lokale voetbalploeg werd u op straat aangevallen door 
een dolgedraaide supporter van de tegenpartij die u hardhandig toetakelt. Naast een gebroken 
neus houdt u er een gescheurde jas en een gebroken bril aan over. U heeft vernomen dat de 
supporter werd inmiddels door de Correctionele Rechtbank werd veroordeeld tot een geldboete. U 
heeft geen interesse betoond in deze procedure, maar nu wenst u toch dat de dader uw schade 
vergoedt. Wat zijn uw mogelijkheden? 
A) U kan niets ondernemen omdat er geen contractuele relatie is tussen uzelf en de dader. 
B) U kan een procedure inleiden tegen de organisator van de voetbalwedstrijd omdat op het ticket 
geen clausule staat waardoor hij elke aansprakelijkheid uitsluit. 
C) U kan een procedure instellen op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid. 
 
VRAAG 18 
Een garagist herstelt een auto van een trouwe klant. De factuur voor de herstelling bedraagt € 
2.000. De dag nadien overlijdt de klant. De begrafenisondernemer heeft een factuur van € 4.000 
voor de begrafeniskosten. Na het overlijden blijkt dat de klant slechts twee bezittingen had, met 
name de zopas herstelde auto en een schilderij. Bij een openbare verkoop brengt de verkoop van 
de auto slechts € 1.500 op en het schilderij ook slechts € 1.500. De totale opbrengst is dus € 
3.000. Hoe wordt de som verdeeld tussen de twee schuldeisers ? 
A) Op basis van zijn bijzonder voorrecht ontvangt de begrafenisondernemer € 3.000. 
B) Op basis van zijn bijzonder voorrecht ontvangt de garagist € 1.500, het saldo van € 1.500 is 
voor de begrafenisondernemer met een algemeen voorrecht. 
C) Er zijn geen voorrechten. De opbrengst van de goederen wordt pondspondsgewijze over de 
garagist en de begrafenisondernemer verdeeld, de garagist krijgt dus € 1.000 en de 
begrafenisondernemer € 2.000.. 
 
VRAAG 19 
Actieve hoofdelijkheid betekent dat: 
A) Verscheidene schuldeisers ieder apart het recht hebben om de betaling van de gehele schuld 
te eisen en de betaling door die schuldenaar één van hen bevrijdt. 
B) Elke schuldenaar afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totale uitvoering van de 
verbintenis. 
C) Elke schuldenaar slechts voor zijn deel kan worden aangesproken. 
 
VRAAG 20 
De heer Jansens is uitbater van het restaurant Villa de Groyet. De familie de Mare de Groyet blijkt 
zich thans te verzetten tegen het gebruik van deze benaming. De heer Jansens voert aan dat hij 
slechts en deel van de familienaam gebruikt en dat de Groyet verwijst naar een plaats in Frankrijk 
en niet naar hun naam. Is het verzet gerechtvaardigd? 
A) De houder van een naam kan zich verzetten tegen een wederrechtelijk gebruik van zijn naam 
voor handelsdoeleinden, zelfs indien dit geen aanleiding geeft tot verwarring  
B) Aangezien slechts een deel van de naam werd aangewend en er geen verwarring mogelijk is, 
is het verzet ongegrond. 
C) De handelsnaam is geen persoonlijkheidsrecht, zodat de familie de Mare de Groyet zich hier 
niet tegen kan verzetten. 
 
VRAAG 21 
Een erfdienstbaarheid is: 
A) Een overeenkomst waarbij de erfenis onder de erfgenamen wordt verdeeld. 
B) Is een last die op een lijdend erf is gelegd tot gebruik en nut van een heersend erf. 
C) Het recht van de erfpachter om de gronden te bebouwen. 
 
 
 
 



VRAAG 22  
Bompa Janssens is niet meteen onderlegd in beleggingen. De directeur van het bankagentschap 
heeft een bijzonder interessante belegging waarop meteen dient te worden ingetekend. Bompa 
Janssens stemt hiermee in. Na drie jaar leest Bompa Janssens dat de bankdirecteur met de 
noorderzon verdwenen is. In het kantoor worden intekeningsboderels gevonden die nooit aan de 
hoofdzetel van de bank werden doorgegeven. Het is duidelijk dat de bankdirecteur samen met het 
geld van Bompa is verdwenen. Wat kan hij ondernemen ? 
A) Bompa Janssens kan de bank dagvaarden die burgerrechtelijk aansprakelijk is voor zijn 
aangestelden. 
B) De Bank kan niet worden aangesproken rekening houdend met het misbruik van zijn 
aangestelde. 
C) Bompa Janssens kan slechts een strafklacht met burgerlijke partij moeten neerleggen in de 
hoop dat de bankdirecteur nog kan gevat worden. 
 
VRAAG 23 
Wet betreffende de consumentenbescherming: Welke stelling is correct: 
A) Bij gebrek aan overeenstemming tussen het gekochte goed en het geleverde heeft de koper 
recht op kosteloos herstel of vervanging van de verkochte zaak. 
B) Bij een beperkt gebrek aan overeenstemming tussen het gekochte goed en het geleverde goed 
heeft de koper recht op de ontbinding van de verkoop. 
C) De koper had meteen bij levering het gebrek moeten opmerken en de levering niet mogen 
aanvaarden. Hij heeft achteraf dus geen verhaal meer. 
 
VRAAG 24 
De NV Polus wordt gedagvaard wegens het niet betalen van een factuur voor de aankoop van 
advertentieruimte in een tijdschrift. De NV Polus betwist deze factuur omdat de aankoop zou zijn 
gebeurd door een werknemer die niet langer in dienst is en dat deze werknemer hiervoor 
helemaal niet bevoegd was. Heeft dit verweer enige kans op slagen? 
A) Voor de uitgever van het tijdschrift zit er niets anders op dan de voormalige werknemer op te 
sporen en te dagvaarden op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid. 
B) In geval van betwisting kiest de rechtbank steeds de kant van de partij die te goeder trouw 
gecontracteerd heeft. De NV Polus is niet gehouden tot betaling aangezien zij hiervan niet eens 
op de hoogte was. 
C) De uitgever van het tijdschrift kon rechtsgeldig veronderstellen dat de voormalige werknemer 
bevoegd was om de NV Polus te verbinden, mede gelet op de beperkte prijs die werd 
overeengekomen. De NV Polus zal de factuur dienen te betalen. 
 
VRAAG 25 
De laatste factuur (d.d. 25 oktober 2014) van Mark P, zelfstandig consultant, is onbetaald 
gebleven. Hij heeft de NV Pocket inmiddels gedagvaard en vraagt de rechtbank de vennootschap 
te veroordelen tot betaling van de hoofdsom en de intresten. Welke intresten kan hij vorderen? In 
zijn algemene voorwaarden is hierover niets bepaald. 
A) Hij kan een forfaitaire verhoging vorderen van 12% die door de rechtbank wellicht zal herleid 
worden tot 10% wegen bovenmaats. 
B) De wettelijke intresten, thans 2,75%. 
C) Een rentevoet die 7 procentpunten bedraagt boven de rentevoet die door de Europese 
Centrale Bank gehanteerd wordt voor herfinanciering.. 
 
VRAAG 26 
De werknemer van een firma neemt voor het posten van brieven niet de bestelwagen maar de 
sportwagen van de CEO. Tijdens zijn wilde rit rijdt hij een schooljongentje omver. Wie dient het 
jongentje aan te spreken? 
A) De CEO, hij is immers de eigenaar van de sportwagen. 
B) De werknemer, hij zat immers aan het stuur. 
C) De jongen kan zelf geen actie ondernemen, gelet op het feit dat hij niet handelingsbekwaam is. 



VRAAG 27 
Persoon A (een jurist van adellijke afkomst) en B voeren onderhandelingen over het sluiten van 
een overeenkomst. Persoon A is terughoudend en beslist niet te teken. Persoon B kan hier niet 
mee lachen en dreigt er bijgevolg mee om de hond van Persoon A op zijn staart te trappen, 
waardoor Persoon A de overeenkomst toch ondertekent. 
A) Deze overeenkomst is aangegaan door het gebruik van geweld en alzo nietig. 
B) Deze overeenkomst is geldig maar wordt nadien automatisch door de rechter ontbonden. 
C) Dergelijk geweld maakt geen indruk op een redelijk mens, waardoor de overeenkomstig geldig 
is en de overeenkomst te goeder trouw moet worden uitgevoerd. 
 
VRAAG 28 
Ik heb een huis laten bouwen. Na zeven jaren treden er zware scheuren op in de muren waardoor 
het huis dreigt in te vallen. Kan ik de aannemer en de architect aansprakelijk stellen ? 
A) Neen, alleen wanneer de overeenkomst dat zou toelaten. 
B) Neen, de verjaringstermijn bedraagt 5 jaar.  
C) Ja, de verjaringstermijn tegen de aannemer en de architect is van openbare orde. 
 
VRAAG 29 
Een aantal personen zijn aansprakelijk voor de fouten van anderen. Hoe heet deze 
aansprakelijkheid ? 
A) Objectieve aansprakelijkheid. 
B) Risico-aanvaarding. 

C) Kwalitatieve aansprakelijkheid. 

 
VRAAG 30 
Wanneer houdt een BVBA als rechtspersoon op te bestaan ? 
A) Bij het overlijden van haar bestuurder. 
B) Bij een vrijwillige ontbinding. 

C)  Bij een verkoop van alle aandelen. 

 
 
 


