
 
  

 

 

TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009 
 

1. De juridische betekenis van “bezit” is de volgende betekenis:  

 

a) Men oefent juridische macht maar geen feitelijke macht uit over een zaak 

b) Men oefent feitelijke macht uit met toelating van de eigenaar van de zaak 

c) Men oefent feitelijke macht uit over een zaak als ware men zelf de eigenaar van de zaak 

 

2. Wil het bezit deugdelijk zijn en het eigendomsvermoeden “bezit geldt als titel” (art. 2279 

B.W.) kunnen doen 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. 

 

3.  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.  

 

4. 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. 

 

5. Firma X stuurt op 30 januari 2007 aan de heer Y (een consument) een ingebrekestelling 

voor een factuur van 28 februari 2006 van € 1.000 voor de verkoop en levering van een 

stereo. De heer Y betaalt op 5 februari 2007 € 100. Wanneer hij nadien in maart 2007 een 

nieuwe ingebrekestelling ontvangt, stelt hij dat de vordering verjaard is. De Firma X 

daarentegen stelt dat de betaling een schulderkenning inhoudt. Wat is het gevolg ? 
 

a) De vordering is verjaard (de 1-jarige verjaringstermijn is verstreken). De schulderkenning 

heeft geen enkel gevolg. 

b) De vordering is niet verjaard, de betaling heeft de verjaringstermijn geschorst, er moet 

opnieuw een volledig jaar verstrijken vooraleer er sprake kan zijn van verjaring.  

c) De vordering is niet verjaard, de schulderkenning heeft de verjaringstermijn gestuit, er moet 

opnieuw een volledig jaar verstrijken vooraleer er sprake kan zijn van verjaring. 



 
  

 

 

 

6. 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 vorm van bewaargeving.  

 

7.  U heeft een handelsgeschil voor de rechtbank van koophandel. U heeft uw advocaat 

uitdrukkelijk de opdracht gegeven om uw zaak te winnen en bij een negatief vonnis 

onmiddellijk beroep aan te tekenen. Na verloop van tijd blijkt dat het proces verloren is 

dat de advocaat het ook niet nuttig vond om beroep aan te tekenen. Is de advocaat 

aansprakelijk ? 

 

a) Zowel het winnen van de zaak als het aantekenen van hoger beroep zijn 

resultaatsverbintenissen. De advocaat is dus aansprakelijk wegens het niet nakomen van de 

overeenkomst. 

b) Zowel het winnen van de zaak als het aantekenen van hoger beroep zijn 

inspanningsverbintenissen. De advocaat is dus alleen aansprakelijk als aangetoond kan worden 

dat hij onvoldoende inspanningen heeft geleverd. 

c) Het winnen van de zaak is een inspanningsverbintenis. De advocaat is alleen aansprakelijk als 

aangetoond kan worden dat hij onvoldoende inspanningen heeft geleverd. Het aantekenen van 

hoger beroep is een resultaatsverbintenis. Enkel overmacht sluit aansprakelijkheid uit.  

 

8. Wat is natrekking ? 
 

a) Het recht van natrekking houdt in dat hetgeen natuurlijk of kunstmatig met een zaak verenigd 

wordt automatisch eigendom wordt van de eigenaar van de zaak.  

b) Natrekking is het maken van een onderscheid tussen eigendom van de grond en de eigendom 

van het gebouw dat daarop staat, zoals bij het recht van opstal.  

c) Natrekking is het controleren van gegevens in een strafdossier door de politie. 

 

9. Inzake mede-eigendom:  

 
a) werd aan de vereniging van mede-eigenaars van appartementsgebouwen  

rechtspersoonlijkheid verleend; 

b) geldt dat elke mede-eigenaar steeds de verdeling van de gemeenschappelijke zaak kan eisen, 

op voorwaarde dat hij aantoont dat hij in financiële nood zit en dat nog minstens één andere 

mede-eigenaar zijn eis steunt;   

c) kan elke mede-eigenaar beschikken (d.w.z. verkopen, schenken, …) over de volledige zaak, 

met dien verstande dat hij de andere mede-eigenaars voor hun aandeel in de zaak moet 

vergoeden; 

 

10. Bij de verkoop van nieuwe consumptiegoederen aan consumenten:  
 

a) moet er altijd een commerciële garantie verleend worden.  



 
  

 

b) is de verkoper aansprakelijk voor elk verborgen gebrek dat bestaat bij de levering en dat zich 

manifesteert binnen 6 maanden na de levering. 

c) is de verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering 

en dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.  

 

11. 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 B.W.) 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.  

 

12. 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 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.   

 

 

13. Een minderjarige leerling neemt tijdens de les een schaar uit de pennenzak van zijn 

buur en doet alsof hij daarmee een andere medeleerling wil steken. Deze medeleerling 

schrikt en maakt een afwerend gebaar waardoor de schaar echter in zijn oog terechtkomt. 

Dit leidt tot het verlies van het oog. Wie is aansprakelijk ? 
 

a) De ouders van de dader zijn aansprakelijk op basis van een onweerlegbaar vermoeden van een 

fout in de opvoeding. Als de ouders aansprakelijk zijn is de leraar niet aansprakelijk. 

b) De leraar is aansprakelijk, op basis van een onweerlegbaar vermoeden van fout bij het 

toezicht.  

c) De ouders en de leraar zijn samen aansprakelijk, tenzij zij de weerlegbare vermoedens van 

fout (respectievelijk fout in opvoeding en fout in het toezicht) die op hen wegen kunnen 

weerleggen. 



 
  

 

 

 

14. 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. 

 

 

15. 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 B.W.  (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. 

 

 

16. Een exoneratieclausule maakt het mogelijk:  
 

a) Om het ontstaan van een overeenkomst uit te stellen.  

b) Om een overeenkomst voortijdig te beëindigen  

c) Om de aansprakelijkheid van één van de partijen bij een overeenkomst te beperken.  

 

 

17. Lastgeving is: 

 
a) Een overeenkomst waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om rechtshandelingen te 

stellen (vb. een contract sluiten) 

b) een overeenkomst waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om een materiële 

prestatie te leveren (vb. een huis bouwen) 

c) een overeenkomst waarbij een persoon de verantwoordelijkheid op zich neemt om te zorgen 

voor de achtergebleven goederen van een ander (vb. op een huis passen) 

 

 



 
  

 

18. 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.  

 

19. Een klant eet in een restaurant een wildschotel met fazant. Hij breekt echter enkele 

kiezen op loodkorrels in het vlees. Hij dagvaardt de restauranthouder wegens een gebrek 

in de zaak. Wat weet u van de rechtspraak hierover ? 

 
a) Hagel in wildvlees is mogelijk, omdat dit precies het gevolg is van de  jacht. De aanwezigheid 

van hagel in wild is dus geen gebrek van de zaak. 

b) Hagel in wildvlees is een gebrek in de zaak, waarvoor de restauranthouder aansprakelijk is. 

c) De oplossing hangt af van de exoneratieclausule op het menu. 

 

 

20. Een bouwheer vindt dat een muur die gebouwd werd door de aannemer heel slecht is. 

Dat is effectief ook zichtbaar en wordt bevestigd door een expert die door de bouwheer 

gecontacteerd is. De aannemer weigert echter de muur af te breken en opnieuw te 

beginnen. De bouwheer wil deze dringend laten afbreken door een andere aannemer om 

dan verder te bouwen.  

Een proces voeren zou lang kunnen duren. Kan hij de werken al laten uitvoeren door een 

derde bij contractuele fouten van de aannemer ? 

 

a) Dit kan niet. Overeenkomsten zijn bindend moeten ter goeder trouw uitgevoerd worden en 

beide partijen moeten een dading sluiten of de beslissing van de rechter afwachten. Deze kan de 

overeenkomst ontbinden. 

b) Dit kan wel. Contractuele schade kan hersteld worden door derden, maar de rechter zal 

hierover nadien oordelen. Wel van belang is dat de schade reeds tegensprekelijk wordt 

vastgesteld. Dit kan bij procedure in kort beding waarbij een onafhankelijk deskundige wordt 

aangesteld. 

c) Dit kan wel. De bouwheer blijft vrij om de overeenkomst te beëindigen en kan de schade 

nadien verhalen op de aannemer. Wel moet deze de afbraakkosten niet betalen want deze 

maakten geen deel uit van het contract. 

 


