
Vraag 1
Een nieuw Europees Verdrag zoals het Verdrag van Lissabon (2007)

Antwoord

(a) is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.  Verordering

(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.  Richtlijn

 

Vraag 2
De consumentenbescherming is van dwingend recht. Wat betekent dwingend 
recht ?

Antwoord

(a) Dat deze regels van toepassing zijn, maar dat men kan afwijken bij 
contract.  contractuele vrijheid v verbintenissenrecht

(b) Dat men 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.

 Openbare orde

 Vraag 3
Een Noorse onderneming wil de invoerheffingen op zalm vanwege de Belgische 
fiscus aanvechten op basis van het vrij verkeer van goederen

Antwoord

(a) Hij kan dit niet aanvechten op basis van het vrij verkeer omdat 
Noorwegen geen lid is van de EU.  Wel EER waarvoor vrij verkeer geldt!

(b) Hij dient de zaak aanhangig te maken bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie. (want het heeft met België te maken)

(c) Hij kan zich baseren op het EER-recht maar kan zich niet wenden 
tot het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 EER heeft instellingen niet erkend, maar het is geen Noorse 
procedure

 Vraag 4
De Hoge Raad voor Justitie

Antwoord

(a) Is een onafhankelijke overheidsinstantie die bevoegd is in diverse 
aangelegenheden



(b) Is het hoogste onafhankelijke Belgische rechtscollege dat toezicht 
uitoefent op de Belgische rechtbanken

 hoge raad is geen rechtscollege. Hof van Cassatie?
(c) Is een parlementaire commissie, opgericht na de affaire Dutroux om
toezicht uit te oefenen op de rechterlijke orden

 was er wel maar oefent geen toezicht uit op rechterlijke orde
      is onderzoeksorgaan van parlement

 Vraag 5
Een prejudiciÎle vraag

Antwoord

(a) Is een vraag die men richt aan een hoog rechtscollege (Bv. Hof van 
Justitie) over de interpretatie van een rechtsregel. De rechtbank die de vraag stelt
moet nadien deze interpretatie volgen bij de oplossing  van het geschil.

(b) Is een vraag die men richt aan een hoog rechtscollege (Bv. Hof van 
Justitie) over de interpretatie van een rechtsregel. De rechtbank die de vraag stelt
mag nadien nog een andere interpretatie aanhouden ter oplossing van het 
geschil.

 uitleg is bindend

(c) Is een oplossing in een bepaald geschil dat men voorlegt aan een 
hoog rechtscollege (Bv. Hof van Justitie). De rechtbank die de vraag stelt moet 
nadien dezelfde oplossing geven aan het gechil.

 prejudiciële vraag # oplossing van het geschil

Vraag 6
De politieke top van de EU bestaat uit staatshoofden en regeringsleiders van 
lidstaten die samen met de voorzitter van de Europese Commissie en met de 
president:

Antwoord

(a) de Raad van de Europese Unie vormen.  = Raad v ministers

(b) de Europese Raad vormen.

(c) de Raad van Europa vormen.  Geen orgaan van EU; ° 1947
aakt over democratie en 

mensenrechten
- Comité v ministers ……..

 Vraag 7
Wat is een volmachtenwet ?

Antwoord

(a) Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdacht een aantal taken te 
verrichten ter uitvoering van een wet.  Kaderwet

(b) Hierbij krijgt de Koning (regering) de opdracht een taak te 
verrichten die strikt genomen niet tot de bevoegdheid hoort van de Koning.  
Opdrachtwet



(c) Hierbij krijgt de Koning (regering) de macht op wetten te wijzingen 
of op te heffen bij KB.

 Vraag 8
De Raad van State heeft twee afdelingen, m.n. de afdeling bestuursrechtspraak 
en de afdeling wetgeving. Welke is de bevoegdheid van laatstgenoemde 
afdeling ?

Antwoord

(a) Vernietiging van decreten en wetten wegens strijdigheid met de 
grondwet.

 Grondwettelijk Hof
(b) Annulatie van administratieve rechtshandelingen zoals o.a. K.B.'s 
en M.B.'s.

 RvS afdeling Bestuursrechtspraak
(c) Adviezen over ontwerpen van koninklijk besluiten of besluiten van 
de gemeenschappen en gewesten.

 Vraag 9
Het diploma van doctor in de wetenschappen met specialisatie isolatie waarover 
ik beschik, is niet opgenomen in lijst van diploma's noodzakelijk om erkend te 
worden als verslaggever bij het afleveren van energiecertificaten. De lijst 
opgenomen in het Vlaams Decreet van 7 mei 2004 vermeldt wel o.m. het diploma
van architect, burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur. Heb ik kans op slagen 
indien ik deze discriminatie aanvecht voor het Grondwettelijk Hof ? 

Antwoord

(a) Neen, aangezien dit behoort tot de bevoegdheid van de Raad van 
State, afdeling Bestuursrechtspraak.

 geen administratieve rechtshandeling
(b) Het Grondwettelijk Hof is bevoegd, maar kan het 
differentiatiecriterium niet beoordelen..

(c) .Het Grondwettelijk Hof zal besluiten dat er sprake is van 
discriminatie, gelet op mijn bekwaamheid.  diff crit. niet beoordelen
 

 Vraag 10
De vzw wil een procedure aanspannen tegen een milieuvergunning. Kan zij 
dergelijke procedure starten ?

Antwoord

(a) Ja, indien de vzw geldig is opgericht (statuten en organen zijn 
bekendgemaakt)

 impliceert nog geen belang
(b) Neen, want een vzw heeft daarbij geen belang en kan geen 
procedures voeren.

een vzw = te algemeen / waarom gn procedures?
(c) Dit kan, indien de vzw bestaat en het belang blijkt uit het eigen 
maatschappelijk doel van de vzw.

 Vraag 11



In het kader van een arbitrageprocedure ben ik veroordeeld tot het betalen van 
een dwangsom.

Antwoord

(a) Deze is slechts uitvoerbaar na het verlenen van een exequatur.

(b) Deze is binnen de maand na beslissing uitvoerbaar.
 Nooit

(c) Een arbiter kan geen dwangsom opleggen, dit kan enkel in een 
kortgedingprocedure

 niet correct, kan ook bij arbitrage
 Vraag 12
Vormt een uitzondering op de regel dat er geen bindende precedenten zijn in de 
Belgische rechtspraak:

Antwoord

(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.

- een tweede cassatiearrest in dezelfde zaak
- prejudiciële vraag
- de vernietigingsarresten

 Vraag 13
De Rechtbank van Eerste Aanleg heeft volheid van bevoegdheid. Wat betekent dit
?

Antwoord

(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.
 niet correct, voorzitter zetelt wel in kortgeding. Is natuurlijk

niet betekenis van volgheid van bevoegdheid

 Vraag 14
Het kantonnement is: 

Antwoord

(a) de indeling van het land in gerechtelijke kantons.
 niet correct

(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.



 dwangsom

 Vraag 15
De inhoud van een onderhandse akte kan door derden worden aangevochten:

Antwoord
(a) door een geschreven tegenbewijs.

 tussen partijen tegenbrief
(b) door alle wettelijk toegestane bewijsmiddelen.

(c) door het instellen van een valsheidsprocedure.
 authentieke akte

 Vraag 16
De factuur van 920,38 voor een houten trap wordt niet betaald. De klant zegt dat 
hij nooit iets gekocht of gekregen heeft. Hoe levert U het bewijs ?

Antwoord

(a) Het gaat om een rechtshandeling. Alleen met schriftelijk bewijs, dus
minstens met begin van schriftelijk bewijs.

 > 375€ = schriftelijk bewijs
(b) Het gaat om een rechtshandeling. Getuigenbewijs is toegelaten.

(c) Het gaat om het bewijs van feit. Deskundigenonderzoek is 
toegelaten.

 neen het is een rechtshandeling

 Vraag 17
In een vonnis heeft een vrederechter u veroordeeld tot betaling van een 
onbetaalde factuur van 900 . Kan u nog in beroep gaan ?

Antwoord

(a) Ja, bij de rechtbank van eerste aanleg.
 drempel? Drempel = 1240€ .hier kleiner.  Niet 

(b) Ja, bij de rechtbank van koophandel.
 handelaar?

(c) Neen. Want beneden 1.240 is geen beroep meer mogelijk.

 Vraag 18
Wat is de waarde van een niet-geprotesteerde factuur in het burgerlijk recht ?

Antwoord

(a) Een feitelijk vermoeden, voor zover dit bewijsmiddel toegelaten is.

(b) Een weerlegbaar wettelijk vermoeden.  in welke wet?

(c) Het is een niet ondertekend document dat een afdoende bewijs 
vormt aangezien het gebrek aan protest de aanvaarding impliceert.

 Tussen handelaars

 Vraag 19
Welke bestuursniveau is in principe bevoegd voor het arbeidsrecht in België ?

Antwoord



(a) De gewesten.  Wel tewerkstelling, uitzendarbeid, 
vergunning, …

(b) De gemeenschappen.  Cultuur, persoonsgebonden 
aangelegenheden, onderwijs, taalgebruik, verdragen

(c) De federale staat.

 

Vraag 20
Jan is een particulier met bijzonder veel schulden. Er zijn vele beslagen en hij ziet 
het niet meer zitten om alles af te betalen. Wat is mogelijk om toch nog uit de 
impasse te geraken ?

Antwoord

(a) Zich failliet laten verklaren door de rechtbank van koophandel. Er 
wordt dan een curator aangesteld.  Enkel handelaars!

(b) Een collectieve schuldenregeling aanvragen. De arbeidsrechtbank 
stelt dan een schuldbemiddelaar aan.

(c) Er is geen oplossing mogelijk. De beslagrechter moet uitspraak 
doen over ieder beslag afzonderlijk.


