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INTRODUCTIE

Beste Bachelors
Om jullie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de examens voorziet Stuveco, de Studentenraad van
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, deze bundel met examenvragen van de voorbije jaren. Naast
examenvragen voorzien wij ook algemene informatie over het vak en tips om te studeren.
We updaten de vakken jaarlijks om jullie de correcte informatie te geven. We hebben echter niet over
alle vakken examenvragen ontvangen waardoor sommige vakken nog oude informatie bevatten. Wij
vermelden dit expliciet voor ieder vak. Desalniettemin is de professor verplicht jullie te informeren in
het begin en rond het einde van het semester over zijn/haar evaluatiemethode. Je kan alle informatie
over een vak ook terugvinden in de studiegids van dit vak.
Voor elk vak kan je de scoredistributie terugvinden op oasis.ugent.be onder dit schooljaar -> ‘mijn
cursussen’. Hier vink je een vak aan en kan je bovenaan de pagina ‘scoredistributie’ aanduiden om de
gemiddelde scores van het vak over 5 jaar of minder te zien.
Jullie kunnen ons helpen om de Homo Economicus up-to-date te houden door na elk examen de
Google Doc, geplaatst in de Facebook groep van jouw jaar, in te vullen. Zo help jij de studenten na jou
en krijg jij up-to-date examenvragen voor het volgende jaar van voorgaande studenten. Goeie deal,
toch?
Voor Stuveco is dit een manier om jullie te helpen met de voorbereidingen voor de examens. Dit is
echter slechts een hulpmiddel om jullie meer informatie te geven over de vakken. Niets meer, niets
minder.
We wensen jullie veel success met de examens!
In de naam van Stuveco, jullie faculteitsraad.

HET BESTUUR

Max Thomas

Voorzitter

voorzitter.stuveco@UGent.be

Laura Lambrecht

Ondervoorzitter

ondervoorzitter.stuveco@UGent.be

Maxime Mulliez
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Louise Dillen

Onderwijs

onderwijs.stuveco@UGent.be

Gevorg Shahinyan
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Vedran Deckmyn
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ict.stuveco@UGent.be
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WAT IS STUVECO

Stuveco is de faculteitsraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan Universiteit Gent. Wij
zorgen voor de communicatie tussen de studenten en de faculteit. Onze hoofdtaak is om de belangen
van de student te vertegenwoordigen. Onze studentenvertegenwoordigers zijn lid van verschillende
commissies en raden waarin zij, samen met professoren en assistenten, onze faculteit
vertegenwoordigen.
Wij beheren de site www.stuveco.be waarin we jullie informeren over onze Algemene Vergaderingen
en ‘Studelen’.
ALGEMENE VERGADERINGEN

Elk jaar organiseren wij 4 à 5 Algemene Vergaderingen waarin wij verschillende onderwerpen
bespreken met onze leden. Wij delen informatie mee over beslissingen gemaakt in de commissies en
raden en discussiëren hier ook voorafgaand over zodat iedereen zijn mening kan geven. Na elke
vergadering maken wij een verslag dat wordt gepost op Ufora en onze site.
Elke student ingeschreven aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan deze Algemene
Vergaderingen bijwonen. Deze studenten kunnen lid worden van verschillende commissies waarin zij
de stem van alle studenten aan onze faculteit zullen vertegenwoordigen.
In mei verkiezen we het bestuur voor het volgende academiejaar. Om te mogen stemmen moet je
minstens 2 keer naar een Algemene Vergadering geweest zijn gedurende het hele academiejaar zodat
wij zeker zijn dat jullie weten wat de functies inhouden.
STUDELEN

Studelen is een belangrijk deel van onze website. Hier delen studenten samenvattingen die zij
gemaakt hebben. Elke student kan GRATIS samenvattingen uploaden en downloaden. Universiteit
Gent verbiedt het delen van samenvattingen voor geld. Indien je dit toch doet kan dit ernstige
gevolgen hebben, tot zelfs schorsing als gevolg. Studelen is dus de enige en beste manier om
samenvattingen te delen en te krijgen.
Om samenvattingen te uploaden en downloaden dien je enkel een gratis account aan te maken op
onze site. Vergeet zeker niet samenvattingen te beoordelen zodat de studenten na jou weten welke
samenvattingen het beste zijn om vakken te leren.
SOCIALE MEDIA

Studentenraad Stuveco

Stuveco

FSR - Stuveco
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ALGEMENE VAKKEN
BUSINESS INTELLIGENCE

Professor: Len Lemeire – len.lemeire@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (60%).
Praktijk en groepswerk (40%).
FINANCIEEL MANAGEMENT

Professor: Rudy Aernoudt – rudy.aernoudt@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
EXAMEN

Het bedrijfskapitaal vindt men:
1)
2)
3)
4)

Op het actief vd balans
Op het passief van de balans
OpdeWenVrekening
Noch op de balans, noch op de V en W rekening

2. de behoefte aan bedrijfskapitaal neemt af:
1)
2)
3)
4)

Bij een kapitaalsverhoging
Bij een omzetting van lange termijnschuld naar korte termijnschuld
Als de klanten sneller worden betaald
Geen van voorgestelde antwoorden is juist

3. bij een rendabel bedrijf zal de solvabiliteit (EV/BT) toenemen als:
1)
2)
3)
4)

Als de payout ratio lager is dan 1
De cashflow groter is dan de LT schulden die binnen het jaar vervallen
Het eigen vermogen sneller groeit dan het balanstotaal
Geen van voorgestelde antwoorden is juist

4. Het LDK is een eerste rangrisico omdat
1)
2)
3)
4)

De houder het regressierecht niet kan inroepen
De trekker contante betaling eist
LDK het einde van de bedrijfscyclus financiert
Geen van de bovenstaande antwoorden is juist

5. Het disconto van orderbriefjes is bij gelijke all-in norminale interest
1) Goedkoper dan het kaskrediet
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2) Duurder dan het kaskrediet
3) Even duur als het kaskrediet
4) Geen van bovenstaande
6. Een riskaverter zal minder rendabel dan een hedger zijn omdat 12
1)
2)
3)
4)

Het opgevraagd kredietvolume bij kredietspanning bij de hedger kleiner is
Interestvoet op lange termijn altijd hoger is dan op korte termijn
Kaskredieten sowieso duurder zijn dan andere kredietvormen
Geen van bovenstaande

7. Wat is niet juist? BA zoeken voornamelijk...
1)
2)
3)
4)

Return
Uitdaging
Fun
Zinvolle tijdsbeleving

8. Wat is niet juist? VC zoeken voornamelijk...
1)
2)
3)
4)

Return
Omzet- en winstgroei
Dividend
Exit

9. Wat is niet juist? Lovemoney...
1)
2)
3)
4)

Gebeurt meestal via achtergestelde leningen
Gebeurt via lovemoney platformen
Gaat gepaard met een fiscaal voordeel voor de investee
Eindigt zelden met een schitterende return

10. De bankencrisis was geen crisis ten gevolge van:
1)
2)
3)
4)

Liquiditeit
Solvabiliteit
Vertrouwen
Alle antwoorden zijn correct

Wat is geen mogelijkheid voor exits bij business angels?
A) Uitkopen bij faillissement voor een symbolisch bedrag
B) Lamme eendjes worden aan een symbolische waarde op basis van winstperspectieven
uitgekocht
C) Bedrijf met groeipotentieel kan verkocht worden aan het publiek
D) Bedrijf met groeipotentieel kan verkocht worden aan de ondernemer
De gebrekkige kennis van KMO’s is vooral een probleem voor
A) Business angels
B) Banken
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C) Overheid (subsidies)
D) Formeel risicokapitaal
Bedrijf met slechte groeiopportuniteiten maar open voor investeerders
A)
B)
C)
D)

Melkkoe
lamme eendje
Muis
Gazelle

Permanent kapitaal vind je terug op:
A)
B)
C)
D)

actief van de balans
passief van de balans
de resultatenrekening
noch op de balans noch op de resultatenrekening

Gearing effect
A)
B)
C)
D)

Daling van de rotatie van activa met daling rendabiliteit.
Daling van rotatie van activa met stijging rendabilteit.
Stijging van rotatie van activa met daling rendabilteit.
Stijging van rotatie van activa met stijging rendabiliteit.

Hoe best bedrijfskapitaalbehoefte financieren?
A)
B)
C)
D)

Leverancierskrediet
Kaskredieten
Roll-overkrediet
Obligatielening

Sales and lease back gebruik je voor
A)
B)
C)
D)

Liquiditeit
Fiscale redenen
Om niet op het actief te moeten zetten
Om niet op het passief te moeten zetten

Wat heeft volgende eigenschappen: Intresten, Waarderingsprobleem op het einde, beperkt? extern
toezicht?
A)
B)
C)
D)

Mezzanine
Risicokapitaal
Krediet
IPO

Wat is geen eerste rangsrisico?
A) Leveranciers disconto krediet
B) Cendenten disconto krediet
C) Kaskrediet
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D) Investeringskrediet
Een financiële instelling geeft een lening uit van 60 000 euro over 5 jaar met een maandelijkste
aflossing van 1129,29 euro. Wat is de reële kostprijs per jaar?
A.
B.
C.
D.

4,93%
5,07%
5%
4,95%

Vraag over de definitie van een BA
A)
B)
C)
D)

Minderheidsparticipatie, verhoogt de kredietfinanciering ..., aandeelhouder
meerderheidsparticipatie
meerderheidsparticipatie
Minderheidsparticipatie, verlaagt de kredietfinanciering, hoofdaandeelhouder

Waarde van het idee? Kasstroom na 3 jaar was 16500. Zaaikapitaalfonds investeert 35000 en wil
rendement van 30%. Verdiscontering aan 10%. (rond af tot op het duizendtal)
A)
B)
C)
D)

35000
40000
45000
50000

De uitspraak : “ Ik verstrek een krediet tot maximaal 49% van het kapitaal” hoort het best bij
A)
B)
C)
D)

Business angel
Formeel
Krediet
Crowd

Welke stelling mbt nieuwe pandrecht is fout?
a) het nieuwe pandrecht (in voege 1 januari 2018) voorziet een eigendomsvoorbehoud voor
zover de goederen kunnen worden geïdentificeerd
b) het nieuwe pandrecht (in voege 1 januari 2018) voorziet een eigendomsvoorbehoud voor
zover de goederen nog niet zijn geïncorporeerd
c) het nieuwe pandrecht (in voege 1 januari 2018) voorziet een eigendomsvoorbehoud voor
zover de goederen niet zijn betaald
d) het nieuwe pandrecht (in voege 1 januari 2018) voorziet een eigendomsvoorbehoud voor
zover de goederen niet zijn geïncorporeerd
Een garagist herstelt je wagen. Jij hebt je factuur nog niet betaald. De garagist wilt je auto niet terug
geven vooraleer die betaald werd.
A) De garagist mag dit enkel doen indien je de herstelling aanvaardde
B) De garagist mag dit niet doen want heeft geen voorrecht
C) De garagist mag dit doen omwille van het retentierecht
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D) De garagist mag beroep doen op het retentierecht en mag je auto zelf verkopen in het kader
van de nieuwe wet ivm pandrecht
Wat behoort niet tot de black box of rating voor ondernemingen door banken als gevolg van de bazel
akkoorden
A)
B)
C)
D)

Leverage ratio
Innovatieve voorsprong
Track record
Rendement van Vv en EV

Bij het agency-model is er sprake van agency kosten, dit is een gevolg van
A.
B.
C.
D.

Betaling van hoge schulden
Hoge intresten
Overdreven dividenden
Overdreven managementvergoedingen

Investering van 185 000. Bijkomende installatie kost van 15000. Alles wordt via lening gefinancierd
en wordt lineair afgeschreven. Opleiding van 25000 in jaar 1. De financiële kosten bedragen 18 000
jaarlijks de opleidingskosten in eerste jaar 15000. De ondernemer verwacht een marginale winst van
10 000. Het belastingspercentage bedraagt 28%. Aan wat is het gecorrigeerde kasstroom gelijk om de
NCW te berekenen?
A)
B)
C)
D)

-12.560
-52.560
30.440
19000

Wat is juist in het kader van de bazel-akkoorden
A) Het maximale totaalvolume gewogen activa wordt bepaald door de kapitaalvereisten voor
liquiditeits-en markt risico te vermenigvuldigen met 12,5 en deze te tellen bij de risicogewogen
activa voor kredietrisico
B) Het maximale totaalvolume gewogen activa wordt bepaald door de kapitaalvereisten voor
markt-en operationeel risico te vermenigvuldigen met 12,5 en deze te tellen bij de
risicogewogen activa voor liquiditeitsrisico
C) Het maximale totaalvolume gewogen activa wordt bepaald door de kapitaalvereisten voor
liquiditeits-en markt risico te vermenigvuldigen met 12,5 en deze te tellen bij de risicogewogen
activa voor liquiditeitsriscio.
D) Het maximale totaalvolume gewogen activa wordt bepaald door de kapitaalvereisten voor
markt-en operationeel risico te vermenigvuldigen met 12,5 en deze te tellen bij de
risicogewogen activa voor kredietrisico
De zero-coupon obligatie wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt door:
A) notionele intrestaftrek
B) rentekosten onder financiele kosten VV onder te brengen
C) Op te nemen in EV
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D) Afschrijvingen op het disagio
Crowdfunding:
A)
B)
C)
D)

Via het internet, personen aan personen, minimaal bedrag
Via het internet, personen aan personen, min 20 euro
Via het internet, familie aan familie, ...
Via het internet, vrienden aan vrienden

Krediet op KT:
A)
B)
C)
D)

Kan enkel gebruikt worden om behoeften op KT te voldoen
Wordt gebruikt om deel van de behoeften op LT te voldoen
Duur
risico op illiquiditeit

Kredietrisico bij handelskredieten is groter als
A)
B)
C)
D)

De klant solvabeler is
Het product enkel aan die klant kan worden verkocht
De klant liquide is
De klant een niet-familiebedrijf is

Reverse factoring: wat klopt niet
A) Betekent dat de klant vraagt aan zijn bank om de factuur te betalen aan de leverancier terwijl
de bank slechts na bv 120 dagen de rekening van de klant debiteert
B) Betekent non-recourse voor de leverancier
C) Laat toe de overeengekomen betaling duur te verkorten
D) Kan de DSO gevoelig doen dalen gezien tegoeden uit de balans
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FINANCIËLE MARKTEN, PRODUCTEN EN INSTELLINGEN

Professor: Jos Meir – jos.meir@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk gesloten-boekexamen: financië le instellingen (50%) en financië le rekenkunde (50%).
Het gebruik van een zakrekenmachine en een formuleblad is toegestaan.
De punten van de onderdelen (dus financië le instellingen en financië le rekenkunde) waarvoor een
voldoende werd behaald in 1ste zit worden overgenomen naar 2de zit.
ONDERNEMERSVAARDIGHEDEN

Professor: Johan Verrue – johan.verrue@ugent.be
ALGEMEEN

Werkstuk met peer evaluatie, tweede zit is niet mogelijk.

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Professor: Veronique Limère – veronique.limère@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
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ONDERZOEKSMETHODEN VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN II

Professor: Elsy Verhofstadt – elsy.verhofstadt@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatie gebeurt op basis van:
1. Een reeks van individuele opdrachten die de studenten tijdens het semester moeten indienen via
Minerva (= 20%).
2. Een schriftelijk examen (80%)
Tweede zittijd: schriftelijk examen. De punten van de NPE uit eerste zittijd blijven behouden.
EXAMEN

(1) Welke stelling is juist?
a. Een quota steekproef behoort tot de stochastische steekproefmethoden.
b. Een clustersteekproef behoort tot de niet-stochastische steekproefmethoden.
c. Cronbach Alpha kan helpen om de interne validiteit te verhogen.
d. Validiteit gaat over de robuustheid van je resultaten.
e. Bij een interview zijn er meer problemen inzake validiteit dan bij een vragenlijst.
f. Controlevragen kunnen helpen om de externe validiteit te verhogen.
B. Betrouwbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor validiteit.
(betrouwbaarheid is mogelijk wanneer het onderzoek niet valide is, maar een onderzoek kan niet
valide zijn zonder betrouwbaarheid.)
(2) Welke stelling is fout?
A) Bij een verschiltoets met onafhankelijke waarnemingen kan één van de variabelen die je
waarneemt, nominaal zijn.
B) Bij een niet parametrische verschiltoets voor gepaarde waarnemingen kunnen beide
variabelen schaalvariabelen zijn.
C) Een variabele waarbij de antwoorden worden aangeduid op een Likert schaal is een
ordinale variabele.
D) een onderzoeksvraag is een veronderstelling die weergeeft welk resultaat je in de
regressie verwacht. ( hypothese)
E) een dummy variabele is een categorische variabele
F) wanneer we het inkomen als volgt bevragen: 'wat is uw maandelijks gemiddeld
inkomen?' dan is dit een schaalvariabele.
G) Om na te gaan of een steekproef representatief is naar geslacht voor de populatie maakt
men gebruik van een Chi-kwadraat toets.
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ONDERNEMINGSFISCALITEIT
Professor: Jan Verhoeye – jan.verhoeye@ugent.be
ALGEMEEN
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
EXAMEN
Wegens de verandering van de wet zijn enkele percentages wel veranderd. De casussen blijven echter
hetzelfde. Let hiervoor op!
1. Welk element wordt WEL in aanmerking genomen bij het berekenen van de reservebeweging?
a) De onbeschikbare reserves
b) De belastingsvrije reserves
c) Het gestort kapitaal
2. Welke stelling is fout?
a) Abnormale of goedgunstige voordelen, verleend aan een buitenlandse verbonden
vennootschap, worden niet bij de eigen winst gevoegd indien deze voordelen in aanmerking
komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijgende vennootschap.
b) Abnormale of goedgunstige voordelen, verleend aan buitenlandse vennootschappen die
krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waarin ze gevestigd zijn niet
onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting, worden steeds bij eigen winst gevoegd.
c) Overgedragen verliezen mogen niet worden afgetrokken van het gedeelte van het resultaat dat
voortkomt uit verkregen abnormale of goedgunstige voordelen.
Selecteer het juiste bedrag: Een vennootschap opgericht in 2000 wordt op 01.01.2016 ontbonden. Ze
beschikt op dat moment over een gestort kapitaal van 100.000 EUR, wettelijke reserves van 10.000
EUR, beschikbare reserves van 50.000 EUR, een liquidatiereserve van 100.000 EUR aangelegd uit de
winst van het boekjaar 2015 (aanslagjaar 2016), en een overgedragen verlies van 40.000 EUR. Naar
aanleiding van de ontbinding keert de vennootschap 200.000 EUR uit aan haar aandeelhouders, die
allemaal natuurlijke personen zijn.De verschuldigde roerende voorheffing op de uitkering bedraagt:
1.
2.
3.
4.

20.000 EUR
55.000 EUR
30.000 EUR
5.000 EUR

1. Welke kosten zijn niet ten belope van 120% aftrekbaar?
A. De kosten die gedaan zijn of gedragen ten gunste van een door Kind en Gezin erkende
collectieve voorziening voor kinderopvang, in zover deze niet meer bedragen dan 8.020 EUR
per opvangplaats.
B. De kosten die zijn gedaan of gedragen wanneer een werkgever of een groep van werkgevers
het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen de woonplaats en de plaats van
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tewerkstelling heeft ingericht.
C. De abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale voor het be – van
alarmen afkomstig van systemen geïnstalleerd in onroerende goederen teneinde misdrijven
tegen personen of goederen te voorkomen of tegen te gaan.
2. Selecteer de juiste stelling: De vennootschap heeft een vaste inrichting in Italië. Daar is voor het
boekjaar 2014 een fiscaal verlies geleden van 100.000 EUR dat daar niet is aangewend. In 2015
maakt deze vaste inrichting een fiscale winst van 80.000 EUR, en kan zij de eerder geleden
verliezen daarop in mindering brengen.Wat is het gevolg voor de Belgische vennootschap in
aanslagjaar 2016?
A.
B.
C.
D.

De belastbare basis wordt verhoogd met 100.000 EUR.
Dit heeft geen gevolg.
De belastbare basis wordt verlaagd met 100.000 EUR.
De belastbare basis wordt verhoogd met 80.000 EUR.

6. Welke stelling met betrekking tot de aftrek voor risicokapitaal is fout?
A) Het in aanmerking te nemen risicokapitaal wordt verminderd met de fiscale nettowaarde aan
het einde van het voorgaande belastbare tijdperk van de eigen aandelen.
B) Het in aanmerking te nemen risicokapitaal wordt verminderd met de netto boekwaarde van de
bestanddelen die als belegging worden gehouden en die door de aard ervan niet bestemd zijn
om een belastbaar periodiek inkomen voor te stellen.
C) Indien de vennootschap een vrijgestelde investeringsreserve aanlegt gedurende een belastbaar
tijdperk, mag de aftrek voor risicokapitaal niet worden toegepast voor dat tijdperk, alsmede de
drie daarop volgende tijdperken.
Selecteer het juiste bedrag: Onze niet-kleine vennootschap had op 31.12.2014 een boekhoudkundig
eigen vermogen van 1.200.000 EUR (bestaande uit 100.000 EUR gestort kapitaal en 1.100.000 EUR
beschikbare reserves), en schulden ten bedrage van 800.000 EUR. Op 15.05.2015 kocht de
vennootschap een deelneming van 60% in een andere onderneming voor 300.000 EUR. Het basistarief
voor de aftrek van risicokapitaal is 1,63% voor aanslagjaar 2016. De aftrek voor risicokapitaal dit
aanslagjaar bedraagt:
a)
b)
c)
d)

19.650 EUR
24.450 EUR
16.707,50 EUR
29.747,50 EUR

Welke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het verminderd tarief van de
vennootschapsbelasting is fout, voor andere dan de door de Nationale Raad van de Coöperatieven
erkende coöperatieve vennootschappen?
a) De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor ten minste
de helft in het bezit zijn van één of meer andere vennootschappen.
b) De vennootschap mag geen dividenduitkering doen van hoger dan 13% van het eigen
vermogen bij het begin van het belastbaar tijdperk.
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c) De vennootschap moet aan ten minste één van hun bedrijfsleiders een bezoldiging hebben
toegekend die gelijk is aan of hoger is dan het belastbaar inkomen van de vennootschap
wanneer die bezoldiging minder bedraagt dan 36.000 EUR.
Welke stelling betreffende de aftrek voor octrooi-inkomsten is juist?
a) De octrooi-inkomsten van een belastbaar tijdperk die betrekking hebben op door de vennootschap
volledig en integraal zelf intern ontwikkelde octrooien, worden verminderd met vergoedingen die
verschuldigd zijn aan derden voor deze octrooien, voor zover deze vergoedingen ten laste worden
gelegd van het in België belastbare resultaat van hetzelfde belastbare tijdperk.
b) De winst van het belastbare tijdperk wordt verminderd met 80% van de bedoelde octrooiinkomsten.
c) De octrooi-inkomsten die niet kunnen worden afgetrokken mogen worden overgedragen naar
volgende belastbare tijdperken.
Selecteer het juiste bedrag: Een BVBA werd in 2013 opgericht met een maatschappelijk kapitaal van
18.550,00 EUR waarvan 6.200,00 EUR werd volstort in geld en 8.000,00 EUR in natura. De rest van
het maatschappelijk kapitaal werd nog niet opgevraagd. In 2015 werd een kapitaalverhoging
doorgevoerd door incorporatie van de beschikbare reserves ten bedrage van 30.000,00 EUR. Het
gestorte kapitaal van de onderneming bedraagt:
a) 6.200 EUR b) 44.200 EUR c) 14.200 EUR d) 18.550 EUR
Selecteer de foute stelling:
a) Wanneer eigen aandelen worden vernietigd of van rechtswege nietig worden, wordt het positieve
verschil tussen de verkrijgingsprijs, of bij ontsteltenis daarvan, de waarde van de aandelen, en het
gedeelte van het gerevaloriseerde gestorte kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen, als
dividend aangemerkt.
b) Een vennootschap die eigen aandelen verkrijgt, dient een onbeschikbare reserve aan te leggen ten
belope van het gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd.
c) Wanneer een vennootschap eigen aandelen verkrijgt, wordt het gestorte kapitaal fiscaalrechtelijk
verminderd met het deel daarvan dat door de verkregen aandelen wordt vertegenwoordigd.
Selecteer de juiste stelling: Een BVBA werd opgericht op 01.01.2015 met een maatschappelijk
kapitaal van 18.550,00 EUR waarvan 12.400,00 volstort werd. Op 01.01.2016 bedragen de wettelijke
reserves 1.500,00 EUR, de beschikbare reserves 10.000,00 EUR, en de belastingsvrije reserve
1.000,00 EUR. De vennootschap had gedurende het hele boekjaar 2015 een schuld aan een verbonden
onderneming van 100.000,00 EUR, en betaalde hier een marktconforme interest van 4% op.
a) De interest is niet aftrekbaar ten belope van 2.480 EUR.
b) De interest is volledig aftrekbaar.
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c) De interest is niet aftrekbaar ten belope van 4.000 EUR.
belope van 1.520 EUR.

d) De interest is niet aftrekbaar ten

Selecteer het juiste bedrag: Onze niet-kleine vennootschap heeft een resultaat na de eerste bewerking
van 16.000,00 EUR. Ze heeft recht op een aftrek voor risicokapitaal van 8.000,00 EUR en een aftrek
voor octrooi-inkomsten van 2.000,00 EUR. De vennootschap keerde dividenden uit ten bedrage van
21.000,00 EUR uit de winst van het boekjaar. De verschuldigde “fairness tax” bedraagt:
a) 386,25 EUR b) 0 EUR c) 257,50 EUR d) 482,81 EUR
Welke stelling met betrekking tot de “monsterboete” is fout?
a) Voor verdoken meerwinsten die in een later boekjaar dan het boekjaar waarin de meerwinst werd
verwezenlijkt terug in de boekhouding worden opgenomen zonder dat de belastingplichtige
schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifieke administratieve of onderzoeksdaden, is de
aanslag 50%.
b) De afzonderlijke aanslag wordt niet als beroepskost aangemerkt.
c) Niet verantwoorde kosten die aan de afzonderlijke aanslag worden onderworpen, worden als
beroepskosten aangemerkt.
Welke kosten worden wel als beroepskosten aangemerkt?
a) De bezoldigingen van de gezinsleden van de belastingplichtige die met hem samenwerken.
b) 50% van de kosten voor kledij.
c) Alle kosten voor zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoefte overtreffen.
Welke stelling betreffende de investeringsreserve is fout?
a) Enkel kleine vennootschappen kunnen een vrijgestelde investeringsreserve aanleggen.
b) Een bedrag gelijk aan de investeringsreserve moet door de vennootschap worden geïnvesteerd in
afschrijfbare materiële, immateriële of financiële vaste activa die ---- kunnen hebben op het voordeel
van de investeringsaftrek.
c) De investering dient te gebeuren binnen een termijn van 3 jaar die aanvangt op de eerste dag van
het belastbare tijdperk waarvoor de investeringsreserve is aangelegd, en ten laatste bij de ontbinding
van de vennootschap.
Selecteer de juiste stelling: De kleine vennootschap kocht in 2011 een machine met een
aanschaffingsprijs van 60.000,00 EUR, die lineair wordt afgeschreven over 5 jaar. De fiscus is echter
van mening dat de machine over 10 jaar dient te worden afgeschreven. Welke invloed heeft dit op het
fiscaal resultaat van boekjaar 2015?
a) Het fiscaal resultaat zal verhoogd worden met 6.000,00 EUR.
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b) Het fiscaal resultaat zal verlaagd worden met 6.000,00 EUR.
c) Dit heeft geen invloed op het fiscaal resultaat.
d) ---- met 12.000,00 EUR.
Welke stelling is fout?
a) De thin cap regeling is niet van toepassing op vennootschappen waarvan de voornaamste activiteit
bestaat in het uitvoeren van een project van publiek private samenwerking, gegund na
inmededingingstelling conform de reglementering inzake overheidsopdrachten.
b) De thin cap regeling is van toepassing op leningen waarvan de werkelijke verkrijger niet
onderworpen is aan een inkomstenbelasting of, voor die kosten, onderworpen is aan een aanzienlijk
gunstigere aanslagregeling dan die in België, wanneer deze verkrijger geen deel uitmaakt van een
groep waartoe de schuldenaar behoort, en het gaat om een werkelijke en oprechte verrichting.
c) De thin cap regeling is niet van toepassing op vennootschappen binnen de financiële sector.
Selecteer het juiste bedrag: Onze niet-kleine vennootschap kocht op 01.06.2013 een aandelenpakket
van een Belgische vennootschap van 1% voor een aanschaffingswaarde van 30.000,00 EUR. Op
01.03.2015 werd deze deelneming verkocht voor 50.000,00 EUR. De verschuldigde belasting op deze
opbrengst bedraagt: a) 82,40 EUR b) 6.798 EUR c) 5.150 EUR d) 0 EUR
Welke stelling is fout?
a) Een overdreven belasting kan worden belast als een onderschatting van het passief.
b) Een niet opgemaakte Op te maken factuur wordt belast als een onderschatting van het actief.
c) Een onderschatte voorraad kan belast worden als een onderschatting van het actief.
Welke stelling met betrekking tot andere dan uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen
gebruikte personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen is fout?
a) Brandstofkosten met betrekking tot het gebruik van deze voertuigen zijn steeds voor 50 pct
aftrekbaar.
b) Kosten met betrekking tot deze voertuigen zullen niet als beroepskosten aangemerkt worden ten
belope van 17% van het in artikel 36, §2, bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik
van deze voertuigen.
c) Voor voertuigen die een uitstoot hebben van 0 gram CO2 per kilometer, zijn de kosten 120%
aftrekbaar.
Wat maakt geen deel uit van het belastbaar tijdperk na de eerste bewerking?
a) De reservebeweging
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b) De deelnemingen in verbonden ondernemingen.
c) De uitgekeerde dividenden.
d) De verworpen uitgaven.
Selecteer het juiste bedrag: Op 02.02.2015 kocht de vennootschap een aandeelpakket van 10% van
een BELGISCHE vennootschap voor 900.000,00 EUR, met de bedoeling deze deelneming meerdere
jaren aan te houden. Ze ontvangt gedurende het boekjaar een dividend op deze aandelen van
60.000,00 EUR. De vennootschap zal naar aanleiding van dit dividend voor boekjaar 2015 belast
worden op: a) 3.000 EUR b) 60.000 EUR c) 0 EUR d) 12.000 EUR
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap boekte gedurende het boekjaar een verkeersboete van
150,00 EUR, belastingen op het resultaat van het boekjaar voor 30.000,00 EUR, loonkosten van de
bedrijfsleider voor 100.000,00 EUR en restaurantkosten van 120,00 EUR. De verworpen uitgaven
voor het boekjaar bedragen: a) 30.270,00 EUR b) 30.187,20 EUR c) 30.210,00 EUR d) 130.270,00
EUR
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap heeft een belastbare gereserveerde winst van het
boekjaar van 1.000.000,00 EUR. Welke bedrag mag ze maximaal aan een tax shelter maatschappij
storten om volledig in datzelfde belastbare tijdperk van de vrijstelling voor investeringen in
audiovisuele werken te kunnen genieten?
a) 750.000,00 EUR b) 500.000,00 EUR c) 161.290,32 EUR d) 241.935,50 EUR
Welke stelling betreffende de tax shelter is fout? a) Het in aanmerking komend werk moet een
Europees audiovisueel werk zijn. b) Een televisieomroep komt nooit in aanmerking voor de
toepassing van een tax shelter, noch als investeerder, noch als productievennootschap. c) Op het
moment waarop de raamovereenkomst ondertekend wordt, dient de investeerder de potentiële
vrijstelling boekhoudrechtelijk te boeken als een onbeschikbare reserve op een afzonderlijke rekening
van het passief.
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap boekte dit jaar een reservebeweging van 120.000,00
EUR en verworpen uitgaven ten bedrage van 30.000,00 EUR. Er werd een fiscaal verlies van 25.000,00
EUR overgedragen uit een vorig boekjaar. Verder mag de vennootschap een aftrek voor risicokapitaal
toepassen van 7.000,00 EUR en keerde ze dividenden uit op het resultaat van het boekjaar ten belope
van 15.000,00 EUR. De vennootschap komt niet in aanmerking voor het verminderd tarief van de
vennootschapsbelasting. De verschuldigde vennootschapsbelasting voor het boekjaar bedraagt:
a) 99.590,70 EUR b) 40.108,20 EUR c) 35.009,70 EUR d) 45.206,70 EUR
Selecteer het juiste bedrag: Na een aanvaring op 01.02.2015 werd een voor de commerciële vaart
bestemd binnenschip van de vennootschap, dat twee jaar geleden werd aangekocht, onherstelbaar
beschadigd. Het schip had op dat moment nog een boekwaarde van 40.000,00 EUR. Op 21.08.2015
ontvangt de vennootschap een vergoeding van 200.000 EUR v.d. verzekeringmaatschappij. Met dit
geld wordt datzelfde jaar nog een nieuw, milieuvriendelijk (conform de geldende wetgeving),
binnenschip aangekocht dat over 20 jaar zal worden afgeschreven. De vennootschap wil met deze
gegevens het minimum aan vennootschapsbelasting betalen. Voor boekjaar 2015 zal de vennootschap
belast worden op:
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a) 8.000,00 EUR b) 10.000,00 EUR c) 160.000,00 EUR d) 0 EUR
Binnen de vennootschapsbelasting mag principieel worden gesteld dat de meerwaarden die niet
belastbaar zijn in de personenbelasting door de band genomen ook niet belastbaar zijn in de
vennootschapsbelasting. Evenwel dient in de vennootschapsbelasting extra de
onaantastbaarheidsvoorwaarde geëerbiedigd te worden. Wat houdt dit niet in?
a) De meerwaarde mag niet tot grondslag dienen voor de berekening van enige beloning of
toekenning.
b) De meerwaarde dient op één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief geboekt te worden.
c) De meerwaarde moet tot grondslag dienen voor de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de
wettelijke reserve.
De vennootschapsbelasting is niet van toepassing op:
a) Naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen die in België hun voornaamste inrichting of
hun zetel van bestuur hebben.
b) De gemeentespaarkassen als vermeld in artikel 124 van de nieuwe gemeentewet.
c) Verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven
en uitsluitend of hoofdzakelijk het organiseren van handelsbeurzen of tentoonstellingen tot doel
hebben.
Selecteer de foute stelling:
a) Kleine vennootschappen worden vrijgesteld van de fairness tax.
b) Kleine vennootschappen hebben recht op een verhoging van het tarief van de aftrek voor
risicokapitaal met 1 procent.
c) Enkel kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen.
Selecteer de juiste stelling: BELGISCHE vennootschap A beschikt over een vaste inrichting in
NEDERLAND met activa ter waarde van 150.000,00 EUR en schulden ten bedrage van 50.000,00 EUR.
De buitenlandse inrichting realiseerde een verlies voor het boekjaar van 30.000,00 EUR. Het tarief v.d.
aftrek voor risicokapitaal voor vennootschap A voor dit aanslagjaar bedraagt 1,63%. Welke invloed
heeft dit op de overeenkomstig artikel 205bis bepaalde aftrek voor risicokapitaal in hoofde van
vennootschap A?
a) De aftrek voor risicokapitaal wordt verhoogd met 30.000,00 EUR.
b) De aftrek voor risicokapitaal wordt verminderd met 30.000,00 EUR.
c) De aftrek voor risicokapitaal wordt verminderd met 1.630,00 EUR.
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d) Dit heeft geen invloed op de aftrek voor risicokapitaal.
33. Welke regel omtrent de DBI-aftrek is fout?
a) De aandelen moeten gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle
eigendom werden of worden behouden.
b) De inkomsten die niet kunnen worden afgetrokken, mogen overgedragen worden naar volgende
belastbare tijdperken.
c) De vennootschap die de inkomsten verkrijgt, dient een deelneming te bezitten van ten minste 10%
of met een aanschaffingswaarde van tenminste 500.000, 00 EUR in de vennootschap die ze uitkeert.
Selecteer het juiste bedrag: De onderneming besluit een machine met een aanschaffingswaarde van
50.000,00 EUR degressief af te schrijven. Bij lineaire afschrijving zou de afschrijvingstermijn 5 jaar
bedragen. De afschrijving in het derde jaar bedraagt:
a) 7.200 EUR b) 20.000 EUR c) 10.000 EUR d) 12.000 EUR
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap kocht op 01.03.2013 een machine met een
aanschaffingswaarde van 30.000,00 EUR, die lineair werd afgeschreven over 5 jaar. Op 01.09.2015
wordt de machine verkocht voor 22.000,00 EUR. De kosten van vervreemding bedragen 500,00 EUR.
De fiscale meerwaarde bedraagt:
a) 4.000 EUR b) 3.500 EUR c) 9.500 EUR d) 0 EUR
Meerwaarden die bij de vrijwillige vervreemding van bedrijfsvoertuigen zijn verwezenlijkt worden
onder bepaalde voorwaarden volledig vrijgesteld. Welke voorwaarde is fout?
a) De verkoopwaarde wordt herbelegd in materiële vaste activa.
b) De bedrijfsvoertuigen hadden sedert meer dan drie jaar voor de vervreemding ervan de aard van
vaste activa.
c) De herbelegging gebeurt binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de eerste dag van het
kalenderjaar waarin die meerwaarde is verwezenlijkt en uiterlijk bij de stopzetting van de
beroepswerkzaamheid.
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap heeft vorig jaar een verdoken meerwinst gerealiseerd
van 20.000,00 EUR. In 2015 neemt ze deze verdoken meerwinst spontaan terug op in haar
boekhouding. Hoeveel bedraagt de afzonderlijke aanslag die ze hierop zal moeten betalen?
a) 10.300 EUR b) 0 EUR c) 61.800 EUR d) 20.600 EUR
Selecteer het juiste bedrag: De vennootschap heeft een fiscaal resultaat na de eerste bewerking van
100.000,00 EUR. Verder heeft ze een overgedragen verlies uit een vorig boekjaar ten belope van
45.000,00 EUR, heeft ze recht op een aftrek voor octrooi- inkomsten van 30.000,00 EUR, en kreeg ze
gedurende het volledige jaar een renteloze lening van haar moedervennootschap van 1.000.000,00
EUR. De marktconforme rente voor deze lening zou 3% bedragen.
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Op welk bedrag zal de onderneming belast worden?
a) 35.000 EUR
b) 30.000 EUR
c) 65.000 EUR
d) 0 EUR
Selecteer het juiste bedrag: De kleine vennootschap kocht op 01.03.2010 een machine met een
aanschaffingswaarde van 80.000,00 EUR, die lineair werd afgeschreven over 5 jaar. Op 11.03.2015
wordt de machine verkocht voor 20.000,00 EUR. Op 21.12.2015 wordt de opbrengst van deze
verkoop geïnvesteerd in een nieuwe machine, die over 10 jaar zal worden afgeschreven. De
vennootschap wil met deze gegevens het minimum aan vennootschapsbelasting betalen. Op welk deel
van de meerwaarde zal de vennootschap voor boekjaar 2015 belast worden?
a) 20.000 EUR b) 4.000 EU c) 2.000 EUR d) 0 EUR
Selecteer het juiste bedrag: Een vennootschap leent gedurende het hele boekjaar 100.000,00 EUR van
een erkende financiële instelling naar Belgisch recht, en betaalt hiervoor een interest van 4 procent.
De fiscus is echter van mening dat een marktconforme interest voor deze lening slechts 3,5 procent
bedraagt. De niet-aftrekbare interest voor deze lening bedraagt:
A. 3.500,00 EUR B. 0 EUR C. 500,00 EUR D. 4.000,00 EUR
ANTWOORDEN:
01-05: A A / A D
06-10: C C B B C
11-15: B / A B A
16-20: B A C A A
21-25: A B A B C
26-30: C D D C C
31-35: B D C C B
36-40: A A B C B
Bij vraag 3 en 12 waren alle opties aangeduid als “correct.”
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RETAILMANAGEMENT

Professor: Leen Lagasse – leen.lagasse@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen met meerkeuzevragen (70%) en open vragen (30%)
EXAMEN

e
Vragen Retailmanagement 1 zit 2019
DEEL MC
1. Wat klopt is fout:
Action voorbije jaar groot groeiverlies
Colruyt neemt Fiets! over
In de VS kan je voor Nike op instagram shoppen
Amazon opent winkel van hun 4-sterren producten (producten die het beste verkopen)
2. RFM matrix inclusief tabel:
. 160
. 120000
. 53
. Geen van bovenstaande 3. Eieren verkopen via automaat en via website aan restaurants minimum 500. Bij bestelling
via website worden de eieren zelf bezorgd.
Crosschanneling
Multichanneling
Omnichanneling
Meervoudig kanaal
4. Marie die bio-koeken verkoopt via de zelfstandige bio-winkels, maar nu gaat ze ook zelf
verkopen via een eigen webwinkel
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Verticaalkanaalconflictmetzelfstandigewinkels
Horizontaalconflictmetzelfstandigewinkels
Horizontaalenverticaalconflictmetzelfstandigewinkels
Achterwaartse integratie

5. Wat past er bij cor molenaar: disruptie in retail (duid 2 juiste antw aan):
Evolueren van aanbodeconomie naar vraageconomie
Evoluerenvanvraageconomienaaraanbodeconomie
Macro-t
Beter op elkaar inspelen van vraag en aanbod
6. Wat past er niet bij de na-oorlogse periode (1945-1960)
Grendelwet
Branchevervaging→ditwasperiode2000-2010
Deeerstesupermarkten
Eeninefficiëntedistributie
grendelwet (1937)
7. Wat past bij Ikeawet?
opvolgergrendelwet
injaren90
Zorgde voor een stijging van het aantal harddiscounters -> is het niet dit?
gingdeschaalvergrotingvanwinkelstegen->dit?Ikdachtvanwelzorgdenetdat schaalvergroting
terug mogelijk was!!

11. Vraag 11 Wat is Okay Colruyt?
A. F1
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B. F2
C. F3
D. Harddiscounter
12. Vraag 12 Wat is speciaalzaak in vergelijking met een superspeciaalzaak?
A. Langer B. Smaller C. Consistenter D. Minderdiep13. Vraag 13 een winkel die nog onbekend is in het buitenland wil een winkel openen in
Londen. Welk type winkel best?
Piraatkanaal
Flagshipstore
Vliegende winkel
Service merchandiser
14. Vraag 14 Polarisatieprincipe
IetsvanServiceclashtmetprijs
Interinstitutioneleconflicten...
Tendens van grote verdeelpunten floreren naar kleine verdeelpunten
Geen van bovenstaande -> dit? Ja denk het ook → nope “Deze theorie stelt dat een mogelijke
tendens naar grote verdeelpunten (verkoopoppervlakten) natuurlijkerwijze een tendens naar
kleine verdeelpunten met zich meebrengt en vice versa.” → het is D
15. Theorie van de Long Tail:
A. KritiekvanElberse:volgenshemleidtdedemocratiseringvandistributiedoorhet internet voor meer
producenten zoiets gelijkaardigs
B. Doorverminderingvanzoektijdwordennicheproductenmeerverkocht
C. Pareto-theorieishierookvantoepassing
D. Geen van bovenstaande → ik had dit, jups just! nee haha tis B staat letterlijk in boek!
17. Bol.com geeft betere SEO resultaten aan wederverkopers met een grote omzet
A. Referentiemacht
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B. Expertise
C. Morele macht
D. Geen van bovenstaande
18.Een pleisterproducent verkoopt zijn pleister via een apotheker. In een vergadering kwam
hij met volgende gegevens: omzetaandeel: 5%, marktbereik 50% en afzetspreiding 40% of was
het 50% hier en 40% bij marktbereik? Hij besloot om gratis pleisterdisplays in de reeds
samenwerkende apothekers op de toonbank te plaatsen. Onderzoek toonde dat klanten en
apothekers producten op de toonbank meer nemen. Ook toonde onderzoek aan dat de totale
verkoop van pleisters stabiel is. Door dit te doen, wat gebeurd zal veranderen?
A. Afzetspreiding,omzetaandeelenmarktbereik
B. Omzetaandeel
C. Afzetspreiding en marktbereik
D.

Omzetaandeel en marktbereik → Ze bleven bij dezelfde apothekers, dus zonder
afzetspreiding

16.Welke zijn intensief (Duid 2 antwoorden aan):
A. Shoppingstore-conveniencegood
B. Conveniencestore-shoppinggood
C. Shoppingstore-shoppinggood
D. Specialtystore-conveniencegood
20. Het aantal F3 is de laatste 2 decennia:
A. Gedaald
B. Stabiel
C. Gestaag gestegen
D. Iets van sterk gestegen
21. Google directeur België Thierry Geerts: wat van de volgende kenmerken sluit NIET aan bij
digitalisering:
A. Eenvoud
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B. Personalisering
C. Creativiteit
D. Snelheid
22. Picnic.com is een retailer en blinkt uit in:
A. Integralewaardeketen
B. Accountmanagement
C. Winkelbeleving
D. ...
23. Postponement principe houdt in dat:
A. Ze willen voorraad aantrekken
B. Ze houden rekening met
C. producten geven voorkeur aan dropshipping
D. Geen van bovenstaande
DEEL OPEN VRAGEN
1. Vraag 1 Wat is DPP (Direct product profit). Onderlijn kernwoorden (4p)
Vergelijk met (+ en -) met omzet. (4p)
Waarom wordt DPP gebruikt door retailers bij onderhandelingen met producenten? (4p)
2. Vraag 2 Welke soort van product van de assortimenten matrix wil een retailer zeker in zijn
winkel? (1p)
Leg deze eigenschappen verder uit. (3p)
Welke retailer zou deze producten NIET in zijn winkel plaatsen? Leg uit eventueel met een
voorbeeld. (2p)
3. Vraag 3 Wat is een bonusregeling (groeikorting)? (2p)
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MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Professor: Saskia Crucke – saskia.crucke@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen
Zie ook Homo Economicus TEW.

INTERNATIONAAL ZAKENWEZEN

Professor: Yann Dekeyser – yann.dekeyser@ugent.be
ALGEMEEN

Zie ook homo economicus TEW.
Schriftelijk examen.

SOCIAAL RECHT

Professor: Sabine Vanoverbeke – sabine.vanoverbeke@ugent.be
ALGEMEEN

Schriftelijk examen met open vragen en meerkeuzevragen.
EXAMEN

1. In een onderneming waarin een ondernemingsraad is opgericht wordt over de collectieve
arbeidsovereenkomsten die worden gesloten op het niveau van de onderneming:
a. onderhandeld met de vakbondsafvaardiging;
b. onderhandeld in de ondernemingsraad;
c. onderhandeld in het comité voor preventie en bescherming op het werk, tenminste indien de
collectieve arbeidsovereenkomst betrekking heeft op een onderwerp inzake gezondheid, veiligheid of
welzijn in de onderneming.
2. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd :
a. kan nooit regelmatig door de werkgever opgezegd worden, maar kan wel altijd regelmatig door de
werknemer opgezegd worden;
b. wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd als de werknemer en de werkgever de
samenwerking voortzetten na het verstrijken van de overeengekomen duur zonder een nieuwe
schriftelijke overeenkomst te sluiten;
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c. kan niet geldig gesloten worden tussen dezelfde werkgever en dezelfde werknemer die onmiddellijk
voorafgaand aan die overeenkomst voor een bepaalde tijd al verbondenwaren door een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die beëindigd is na een regelmatige opzegging van die
overeenkomst door de werkgever.
3 Een concurrentiebeding, opgenomen in een arbeidsovereenkomst met een bediende (niet een
handelsvertegenwoordiger) moet, om geldig te zijn,
a. ondertekend worden door de werknemer en de werkgever uiterlijk bij de indiensttreding;
b. uitdrukkelijk vermelden voor welk geografisch gebied het concurrentiebeding geldt endat
geografisch gebied kan groter zijn dan de regio waarin de werknemer actief is
c. uitdrukkelijk vermelden in welke gevallen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst het
concurrentiebeding van toepassing zal zijn en dus door de werknemer zal moeten gerespecteerd
worden.
4.. Wanneer een werknemer ziek is,
a. moet hij de werkgever altijd een medisch attest overmaken;
b. loopt de door de werknemer gegeven opzeggingstermijn niet door voor de periode waarin de
werknemer afwezig is en dus niet werkt
c. is hij niet verplicht ander dan zijn normaal werk te verrichten, ook al kan hij dat ondanks zijn
ziektetoestand wel uitvoeren.
5. In geval een bedrijf volledig verwoest wordt door brand en de werkgever het bedrijf niet zal 18
heropstarten, kan de werkgever overmacht inroepen,:
a. maar hij moet die overmacht inroepen binnen 3 werkdagen nadat het bedrijf volledig verwoest is;
b. zodat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt zonder dat de werkgever aan de werknemer
enige vergoeding verschuldigd is en de werknemer, indien hij aan de toelatingsvoorwaarde voldoet,
onmiddellijk werkloosheidsuitkeringen kan bekomen;
c. zodat de arbeidsovereenkomst onmiddellijk eindigt en de werkgever enkel een vergoeding moet
betalen voor de periode waarin de werknemer geen werkloosheidsuitkeringen bekomt en geen ander
werk heeft.
6. De zwangere werkneemster :
a. heeft recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens de duur van haar bevallingsrust;
b. heeft recht op loon tijdens de duur van haar bevallingsrust;
c. heeft recht op ziektuitkeringen tijdens de duur van haar bevallingsrust.
7. De duur van de opzeggingstermijn die de werkgever moet respecteren bij de opzegging van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die is gesloten na 1 januari 2014:
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a. hangt uitsluitend af van de anciënniteit van de werknemer;
b. hangt onder meer af van de anciënniteit van de werknemer;
c. hangt niet af van de anciënniteit van de werknemer.
8. In geval een werknemer het slachtoffer is geworden van een arbeidsongeval, zal hij van de
verzekeringsmaatschappij bij wie zijn werkgever een verzekeringspolis arbeidsongevallen afsloot :
a. een vergoeding ontvangen ter compensatie van de schade aan zijn persoonlijke goederen, zoals
kledij of eigen wagen;
b. een vergoeding ontvangen ter compensatie voor de blijvende esthetische schade die hij door het
arbeidsongeval heeft opgelopen;
c. deterugbetalingbekomenvanallemedischekostendiehijheefttengevolgevanhet arbeidsongeval, zodat
de mutualiteit deze niet moet terugbetalen.
9. De werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid die in het werknemersstelsel
verschuldigd zijn,
a. worden berekend op basis van het begrensd nettoloon van de werknemer;
b. worden maandelijks door de werkgever ingehouden op het brutoloon van de werknemer;
c. kunnen nooit hoger zijn dan een bepaald maximumbedrag, vastgesteld bij wet.
10. Dehoogtevandewerkloosheidsuitkeringenwaaropeenwerknemerrechtheeft,hangtaf van :
a. de duur van de werkloosheid, de gezinssituatie en het laatste onbegrensde loon dat de werknemer
verdiende;
b. de duur van de werkloosheid, de leeftijd en het laatste onbegrensde loon dat de werknemer
verdiende;
c. de duur van de werkloosheid, de gezinssituatie en het laatste begrensde loon dat de werknemer
verdiende.
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FRANS III

Professor: Marc Fierens – marc.fierens@ugent.be
ALGEMEEN
EXAMEN

Vragen van de voorbije jaren van het examen Frans III
3. Quelles sont les difficultés aux quellesse heurte un jeune entrepreneur? - la difficulté
d’embaucher et de trouver le personnel adéquat - le risque financier - la taux élevé du crédit
- le sacrifice de la vie privée - les complications administratives -....
4. Est-ildansl’intérêtd’unjeuneentrepreneurdereprendreuneentrepriseexistante ? Oui et non, il y
a des avantages et des désavantages. Le désavantage : la réponse est très souvent affirmative
dans le sens de la reprise d’une activité existante. Mais, celle-ci présuppose dans la plupart des
cas une mise de fonds plus importante. Les avantages : il est plus facile de se faire un jugement
plus exact de la rentabilité de l’activité à reprendre. Et la reprise d’une affaire permet d’avoir
une rentabilité plus immédiate et plus rapide, car l’infrastructure existe et l’activité est déjà
connue.
5. Quelles sont les meilleures stratégies au niveau de la production, vente et distribution d’un
produit / service ? Expliquez et illustrez.
6. Comment une entreprise se protège-t-elle face au piratage / contrefaçon e.a. ? Comment garder
le secret ... ? Une haute technologie protège des produits du piratage. Des techniques
d’étiquetage et codification protègent les produits contre les produits contrefaits. De nouvelles
techniques basées sur un code chimique, une étiquette ADN, tag RFID ou un filigrane
constituent la prochaine étape dans la protection de la sécurité ou de la marque de produits
7. Quelles sont les qualités d’un bon patron?

Un bon patron a une bonne communication avec ses salariés, il a l’esprit créateur, il est empathique, a
un esprit d’équipe,... Que doit-il faire par exemple dans une situation de “harcèlement” ?
Comment assurer le financement de l’entreprise? D’abord, il faut trouver de l’argent à court terme:
1) pour démarrer: la location d’un local commercial
la reprise d’un commerce > le pas-de- porte
2) pour assurer l’exploitation de l’entreprise dans ses activités journalières
Ensuite, il faut également prévoir de l’argent à moyen et long terme:
3) pour assurer le financement de ses investissements mobiliers en immobiliers.
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7. Quels sont les avantages et les désavantages d’une acquisition ou fusion?
.

1) Les avantages:
- Réalisation d’économies d’échelle
- Eliminer les inefficiences
- Synergie des réseaux
- Se diversifier en termes de métier et de localisation géographique
- En augmentant leur taille et leur volume de production -...

.

2) Les désavantages :
- Besoin d’un capital élevé
- Problème de coordination et contrôle des activités regroupées
- Faible taux de réussite
- Intégration culturelle
- Impact psychologique de l’opération sur le climat social -...

8. Dé localiser ou relocaliser?
9. Comment éviter la faillite ? - Evaluez la performance de votre personnel - Consultez
régulièrement le plan d’affaires avec un esprit critique et faites éventuellement un plan de
réorganisation - Faites appel à une tierce partie pour avoir un avis objectif
10. Le commerce international risque-t-il de déséquilibrer le monde politique ? Oui parce que la
vie et la société économique sont étroitement imbriquées avec la vie et la société politique. Par
exemple les frais des salaires sont moins élevés dans d’autres pays qu’en Belgique.
11. Quelles sont des diverses raisons pour résilier le contrat de travail? - des problèmes dans
l’entreprise ou même la faillite de l’entreprise. - un motif purement économique par exemple:
manque de compétitivité, mauvaise conjoncture,.. - manque de motivation du salarié - conflits
internes
12. Quelle est la motivation principale pour créer une entreprise?
- pour créer un emploi - pour exprimer son goût du risque - pour utiliser un savoir-faire - pour
être indépendant - pour avoir une meilleure position sociale
13. Quelles sont les techniques pour convaincre son interlocuteur? 1) respectez les règles 2) jouez
de votre voix pour donner du poids à vos propos 3) travaillez votre gestuel en utilisant la vidéo

34

14. Quels tests faut-il choisir pour recruter la bonne personne ? 1) les tests d’intelligence :
mesurent les capacités intellectuelles du candidat. 2) les tests de mise en situation : le candidat
étant placé dans une situation professionnelle où il lui est difficile de biaiser. 3) les tests de
personnalité
15. Quels sont les deux types d’absences autorisées ? 1) Le congé de circonstances, communément
le petit chômage 2) Les congés pour raisons impérieuses
16. Le rôle de packaging a beaucoup évolué. Expliquez ! Le consommateur se laisse facilement
séduire par des achats d’impulsion. Il est donc important de soigner le packaging.
17. Pourquoi les consommateurs préfèrent-ils aujourd’hui des produits en petites quantités ? Je
pense que les consommateurs préfèrent les produits en petites quantités parce que c’est plus
facile à transporter. Mais ils peuvent aussi plus varier et combiner. Une autre raison est que
l’offre des produits est aussi beaucoup plus étendue et détaillée. Un avantage additionnel
d’acheter en petites quantités est aussi qu’on a moins de risque que les produits alimentaires
abîment.
18. Comment l’image négative ou positive qu’une entreprise donne d’elle-même peut- elle affecter
ses performances boursières ?
19. Où trouver cet argent (pour financer ses investissements, l’entreprise doit se procurer de
capitaux à moyen et long terme) ? 1) des capitaux propres : - l’auto- financement : bénéfices
conservés et réinvestis dans l’entreprise. - l’augmentation de capital : émission de nouvelles
actions sur le marché. - subvention : versée par l’état dans certains cas. 2) des capitaux
empruntés : - emprunts bancaires : crédits accordés par les banques. - emprunts obligatoires
: émission d’obligation sur le marché boursier - crédit-bail (ou leasing) : une société
spécialisée loue un bien d’équipement à l’entreprise.
20. Pourquoi est-ils préférable de disposer d’une trésorerie positive ? Une trésorerie positive vous
permet de payer vos dettes et d’épargner.
21. Quand une trésorerie est négative, cela signifie-t-il que l’entreprise ne fait pas de bénéfices ?
Non, la trésorerie tient seulement compte du flux monétaire qui s’est fait pendant l’année
d’exercice.
22. Le recours aux facilités de trésorerie est-il une solution de financement à long terme ?
23. Quelle est la différence entre actions et obligations ? Une action représente une fraction du
capital d’une entreprise et une obligation est un titre représentatif d’un emprunt émis par une
collectivité publique ou privée.
24. Quels sont les facteurs de mortalité des entreprises ? - le manque de fonds propres l’évolution du marché - l’absence de successeur - le retard technologique - la pression
fiscale -...
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25. Quels sont les quelques précurseurs qui doivent attirer l’attention et la prudence de repreneur
? - le cédant met de sérieuses réticences à transmettre les bilans et les comptes de son
entreprise et des informations - la rotation anormale de l’occupant de l’emplacement
commercial - la surévaluation de la valeur de certains éléments immatériels
26. Donnez la classification des secteurs d’activité : - le secteur primaire ; regroupe les activités
liées à l’exploitation de ressources naturelles - le secteur secondaire ; regroupe les activités liées à
la transformation des matières premières issues du secteur primaire - le secteur tertiaire ; les
services - le secteur quaternaire ; les services sans but lucratif
27. Quels sont les devoirs du DRH ? - embauche des personnes - gérer les mouvements de
personnel - gérer les changements de statuts et les droits afférents à chacun
28. La dispense de préavis par l’employeur est-elle autorisée ? Oui, mais seulement avec un accord
commun.
29. Il y a des travailleurs protégés pour lesquels il y a des dispositions particulières ; de qui parle-ton ?
30. Dans certaines situations la procédure semble abusive (=non justifiée) ? Donnez un exemple ;
31. La distance existant entre producteurs et consommateurs crée aussi un déficit d’information
entre ces 2 parties. Ce déficit prend au moins 3 formes. 1) les producteurs connaissent souvent
mal les consommateurs finaux et leurs besoins. 2) les consommateurs connaissent mal
l’ensemble de l’offre qui leur est proposée. 3) il existe ce que l’on peut appeler une séparation
perceptuelle entre les consommateurs et les producteurs.

