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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
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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
ECONOMIE A

Professor: Stijn Goeminne – stijn.goeminne@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatievorm van dit vak bestaat uit een schriftelijk examen met meerkeuzevragen over zowel
theorie als oefeningen.. De focus ligt op micro-economische concepten en theorie. Er zijn zowel
hoorcolleges als werkcolleges met geleide oefeningen. Iedere les start met een
voorbeeldexamenvraag.
Dit is een vak van 6 studiepunten, waardoor het qua studiepunten een van de zwaardere vakken is in
de eerste bachelor.

INLEIDING BOEKHOUDEN

Professor: Els De Wielemaker – els.dewielemaker@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatievorm voor dit vak bestaat uit een schriftelijk examen. Er zijn hoorcolleges waarin theorie en
plenaire oefeningen gegeven wordt. Het is aangeraden om dit vak doorheen het semester bij te houden, zeker
voor studenten die in het middelbaar geen boekhouden gezien hebben. De theorie wordt aan de hand van
voorbeeldoefeningen uitgelegd, zodat de studenten de boekhoudtechniek vlot leren gebruiken.
EXAMEN

Wij hebben geen examenvragen ontvangen voor dit vak.
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HANDELS-EN FINANCIËLE VERRICHTINGEN

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

De evaluatievorm voor dit vak bestaat uit een schriftelijk examen met zowel meerkeuzevragen als
openvragen.
EXAMEN
1. 10 meerkeuze vragen (40%)
✓ Welk risico loopt bank importeur bij documentair krediet
✓ Wat doet de marktmaker met bied- en laatkoers wanneer aanbod groter is dan vraag naar bepaald
aandeel
✓ Formule voor geïndexeerde obligatie
✓ Verschil tussen disconto en acceptkrediet
✓ Waarde van een voorkeursrecht berekenen
✓ Wanneer is conversie van een converteerbare obligatie interessant
2. Open vragen (60%)
Volgende oefening rond comparatieve kostenvoordelen, waarbij Nederland vervangen werd door België, maar
uitkomst zelfde bleef Vraag: in wat moet België (Nederland) zich specialiseren?
Nederland en Rusland produceren beiden appels en varkensvlees. In onderstaande tabel staat hoeveel
eenheden product de beide landen per uur kunnen produceren.

aantal producten per uur

Nederland

Rusland

appels

2

3

varkensvlees

8

10
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INLEIDING BEDRIJFSKUNDE EN MANAGEMENT

Professor: Sebastian Desmidt – sebastian.desmidt@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatievorm voor dit vak bestaat uit een schriftelijk examen.
EXAMEN

Wij hebben geen examenvragen ontvangen voor dit vak.

WISKUNDE VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN I-A

Professor: Philippe Carette – philippe.carette@ugent.be
ALGEMEEN

Het examen bestaat uit een schriftelijk gesloten-boekexamen waarbij de theorie op ca 25% staat en de
oefeningen/ vraagstukken op ca 75%. Er zijn zowel open vragen als meerkeuzevragen met verhoogde
cesuur.
EXAMEN

Wij hebben geen examenvragen ontvangen voor dit vak.
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INLEIDING TOT HET RECHT

Professor: Bertel De Groote – bertel.degroote@ugent.be
ALGEMEEN

Er is een schriftelijk examen met meerkeuzevragen. Codex gebruiken mag, deze moet in boekvorm
zijn (geen losse papieren), notities zijn niet toegestaan, kleuren of onderlijnen mag, hoewel afgeraden.
EXAMEN

Examen recht 2016-2017 1ste zit
1. Zoek de juiste stelling
A. De inwoners van de gemeente verkiezen de schepenen en de burgemeester rechtstreeks.
B. In gewestelijke aangelegenheden stemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, analoog met het Vlaams
Parlement, decreten.
C. Op gemeentelijk niveau kunnen referenda worden georganiseerd.
D. Yvan Mayeur is gouverneur van de provincie Brussel Hoofdstad, waarvan het grondgebied
overeenkomt met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Zoek de juiste stelling
A. Een auteur heeft zowel vermogensrechten als morele rechten op zijn werk. De morele rechten kan de
auteur overdragen.
B. Ik kocht een beeldhouwwerk van een onbekend beeldhouwer. Als eigenaar van het beeldhouwwerk dat
in mijn tuin staat, mag ik een onderdeel van het beeld dat ik niet langer mooi vind of niet langer bij het
beeld vindt passen, verwijderen.
C. Ook indien de auteur van een werk gestorven is, kunnen op het werk van deze auteur nog
auteursrechten rusten.
D. Werken op een elektronische drager kunnen geen auteursrechtelijke bescherming genieten.
4. Zoek de juiste stelling.
A. Indien ik kinderen heb, vervalt et voorbehouden erfdeel van mijn echtgenote.
B. Een schenking als voorschot op erfenis aan één van mijn kinderen laat mij toe het voorbehouden deel
van mijn overige kinderen te omzeilen.
C. Bij de redactie van een testament moet men het wettelijk erfdeel van de erfgerechtigden respecteren.
D. Een schenking buiten erfdeel aan één van mijn kinderen, laat mij niet toe het voorbehouden
erfdeel van mijn overige kinderen te omzeilen.
5. Zoek de juiste stelling.
A. Indien Jan een rekening wil openen, zal de bankinstelling de vrouw van Jan om haar instemming met de
opening van de rekening moeten vragen.
B. De woning waarin Jan met zijn gezin woont, huurt Jan reeds geruime tijd (het contract is voor
het huwelijk van Jan met Mia gesloten) van Gino. Jan mag niet zonder medeweten van zijn
echtgenote de huurovereenkomst opzeggen omdat hij met zijn gezin ergens anders wil gaan
wonen.
C. De tot zijn eigen vermogen behorende woning, waarin Jan met zijn gezin woont, mag Jan in hypotheek
geven zonder zijn echtgenote hierin te kennen.
D. Jan, gehuwd onder het wettelijk stelsel, kan een eigen bankrekening openen. Zo zorgt hij ervoor dat de
erop gestorte inkomsten (Jan is werknemer in een supermarkt) tot zijn eigen vermogen behoren.
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6. Zoek de juiste stelling
A. De leden van de nationale parlementen van de EU-lidstaten vaardigen, uit hun midden,
vertegenwoordigers naar het Europees Parlement af.
B. Binnen de Europese Unie worden de wetgevingstaak en de begrotingstaak niet uitgeoefend door
de Europese Raad en het Europees parlement.
C. De voorzitter van de Europese Commissie wordt door het Europees Parlement voorgedragen en door
de Europese Raad gekozen.
D. Binnen de EU ligt de wetgevingstaak uitsluitend in handen van het Europees Parlement.
7. Zoek de juiste stelling
A. De erkenning door Jan van een kind waarvan Mia bevallen is, leidt automatisch tot de echtscheiding van
Jan (gehuwd met Jenny).
B. Het vermoeden van vaderschap kan niet van toepassing zijn indien het kind geboren is meer dan 300
dagen na de datum waarop de ouders op verschillende adressen zijn ingeschreven.
C. Indien een afstammingsband wordt vastgelegd tussen Jan (de minnaar van Mia) en het kind
waarvan Mia beviel, leidt dit tot de beëindiging van de afstammingsband tussen het kind van Mia
en Piet, de echtgenoot van Mia.
D. Anders dan bij de vaststelling van het vaderschap op grond van een vermoeden, kan bij de geboorte van
een kind, waarbij u veronderstelt dat de moeder gehuwd is met een andere vrouw, het vermoeden van
meemoederschap niet tot een afstammingsband leiden tussen het kind en de vrouw van de bevallen
dame.
8. Zoek de juiste stelling
A. Tegen een beslissing van het Hof van Assisen kan hoger beroep worden aangetekend bij het Hof van
Cassatie.
B. Het Openbaar Ministerie kan het opsporingsonderzoek afsluiten door de zaak te seponeren. Het
OM beslist hierbij de verdachte niet te vervolgen en hem niet voor de rechter te brengen. Dit kan
zich voordoen indien het OM de feiten (hoewel zij voldoende bewijsmateriaal denkt te hebben)
niet zwaarwichtig genoeg acht.
C. “Opschorting” betekent het uitstellen van de tenuitvoerlegging van de straf.
D. “Uitstel heeft betrekking op de uitspraak van de veroordeling.
9. Zoek de juiste stelling
A. De erkenning door Bas van een bij Greet verwekt kind is geen rechtsfeit.
B. Rechtshandelingen kunnen niet eenzijdig zijn.
C. Henri vernielt uit jaloezie doelbewust de wagen van zijn vorige vriendin, Zulma, en stelt op die manier
een rechtshandeling.
D. Fysieke personen beschikken in de regel over genotsbekwaamheid. Feitelijke verenigingen beschikken
niet over rechtsbekwaamheid, doch slechts over handelingsbekwaamheid.
10. Zoek de juiste stelling
A. Een handeling kan niet tegelijk als misdrijf en als overtreding worden aangemerkt.
B. Wie een wanbedrijf pleegt begaat tevens een foutieve handeling die tot burgerlijke
aansprakelijkheid kan leiden.
C. Het is niet mogelijk in de context van het wegverkeer een wanbedrijf te plegen.
D. Iedere foutieve handeling leidt zowel tot strafrechtelijke als tot burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
11. Zoek de juiste stelling
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A. De schuldeiser kan vermijden dat bevrijdende verjaring intreedt door zijn schuldenaar te dagvaarden.
Door deze stuiting wordt de loop van de verjaring tijdelijk gestopt. Na afloop van de procedure loopt de
periode (verjaringstermijn) gewoon door.
B. Het wettelijk vermoeden van betaling dat is ingetreden na verloop van een in de wet bepaalde termijn
waarbinnen de schuldeiser geen initiatief heeft genomen om de schuld te innen, bevrijdt de schuldenaar
definitief.
C. Na verloop van de in de wet voorziene verjaringstermijn zet verkrijgende verjaring bezit om in
eigendom. De bedoelde termijn is in de regel korter voor roerende goederen dan voor
onroerende goederen.
D. Vervaltermijnen in het recht kunnen weliswaar worden gestuit, maar niet worden geschorst.
12. Zoek de juiste stelling
A. Rechtsobjecten, waaronder rechtspersonen, beschikken over een vermogen. In die zin zijn zij gelijk aan
natuurlijke personen.
B. Niet alle sociale entiteiten (bv. een club) worden juridisch erkend als drager van rechten en
plichten.
C. De schuldeiser die beschikt over een hypotheek op een onroerend goed, heeft een bevoorrechte positie.
Bij gedwongen verkoop van het onroerend goed deelt hij met de andere schuldeisers proportioneel in
de verkoopopbrengst.
D. De bescherming tegen schuldeisers die volkomen persoonlijkheid aan de aandeelhouder van de
eenpersoons-BVBA, kan niet contractueel worden uitgeschakeld.
13. Zoek de juiste stelling
A. Een loonbetwisting met een waarde van 1000 euro tussen een werknemer en zijn werkgever behoort
tot de algemene bevoegdheid van de vrederechter.
B. De politierechtbank is bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van
schadevergoeding in het kader van een verkeersongeval, indien de waarde van de vordering de 2500
euro niet overschrijdt.
C. Huurgeschillen tussen ondernemingen behoren – afhankelijk van de hoogte van het gevorderde bedrag
– tot de bevoegdheid van de vrederechter dan wel van de rechtbank van koophandel.
D. Binnen de rechtbank van eerste aanleg neemt de zogeheten familierechtbank kennis van een
vordering die betrekking heeft of de bescherming van de gezinswoning.
14. Zoek de juiste stelling
Jan is gehuwd met Mia. Bij het overlijden van Jan treft u een rekening aan waarop 600.000 euro staat. Het blijkt
het spaarsaldo van het beroepsinkomen van Jan. In de garage staat een collectie oldtimers, door Jan aangelegd
toen hij nog vrijgezel was. De collectie heeft een waarde van 200.000 euro. Jan en Mia zijn gehuwd onder het
wettelijk stelsel. In het huwelijkscontract is ten voordele van de langstlevende echtgenoot wel een “langst-leeftal-heeft”-beding opgenomen. Jan maakte geen testament. Jan en Mia zijn kinderloos. 2 broers van Jan, Willy en
Jimmy stierven toen zij peuter waren. De 2 zussen van Jan zijn in leven en hebben beide een kind. Zus Kaat
heeft een dochter Lies. Zus Miet heeft een dochter Ans. De ouders van Jan zijn nog in leven: Jozef en Maria.
A. Als gevolg van het wettelijk erfrecht ontvangen Kaat en Miet elk 100.000 euro in blote eigendom. Mia
ontvangt 200.000 euro in vruchtgebruik.
B. Als gevolg van het wettelijk erfrecht ontvangt Mia 800.000 euro in volle eigendom.
C. Als gevolg van het wettelijk erfrecht ontvangt Mia 300.000 euro in volle eigendom en 200.000 euro in
vruchtgebruik.
D. Als gevolg van het wettelijk erfrecht ontvangen Kaat, Miet, Jozef en Maria elk 50.000 euro in
blote eigendom. Mia ontvangt 200.000 euro in vruchtgebruik.
15. Zoek de juiste stelling
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A. Als gevolg van het in juni 2016 georganiseerde referendum is Groot-Brittannië niet langer lid van de
Europese Unie.
B. De leden van de Commissie handelen op instructie van de lidstaat die hen heeft voorgedragen. Zij
leggen aan deze lidstaat op regelmatige tijdstippen verantwoording af.
C. In het “Hof van Justitie” zetelt 1 Belgische rechter. Hoewel Frankrijk een grotere EU-lidstaat is,
zetelt er ook slechts 1 Franse rechter in het Hof van Justitie.
D. Als voorzitter van de Raad coördineert Donald Tusk de wijze waarop de Raad zijn wetgevend
initiatiefecht uitoefent.
16. Zoek de juiste stelling
A. Bij onderkapitalisatie zal de oprichter van een BVBA niet met zijn privévermogen moeten instaan voor
schulden van de vennootschap. Een BVBA heeft volkomen rechtspersoonlijkheid. Het risico voor het feit
dat de BVBA onvoldoende vermogen heeft om ermee in te staan voor aangegane verbintenissen ligt in
dit geval enkel bij de schuldeiser.
B. Het is de schuldeisers van een onvolkomen rechtspersoon niet toegelaten zich door middel van een
borgstellingsovereenkomst te beschermen. Deze overeenkomst zou immers vorderingsrechten in het
leven kunnen roepen ten aanzien van de ouders van de vennoten van de rechtspersoon. Wij nemen
hierbij aan dat de ouders dergelijke borgstellingsovereenkomst hebben aangegaan.
C. De oprichting van een VOF biedt geen bescherming voor het privévermogen van de vennoten
tegen de aanspraken van schuldeisers van de VOF.
D. Een vakbond beschikt over volkomen rechtspersoonlijkheid.
17. Zoek de juiste stelling
A. Hoewel het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens directe werking heeft, kan een burger het
niet inroepen in een procedure voor de nationale rechter. Enkel het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens te Straatsburg is ertoe gehouden het EVRM toe te passen
B. Het arrest Salduz-Turkije, beter bekend als het Salduz-arrest is een arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, dat betrekking heeft op rechtsbijstand voor het eerste (politie)verhoor van een
verdachte. Het te Luxemburg gevestigde Europees Hof voor de Rechten van de Mens waakt over de
toepassing van het EVRM.
C. De rechter doet geen uitspraak bij wege van algemene regel.
D. Het bindend karakter van een rechterlijke beslissing voor een met een soortgelijk geschil
geconfronteerde andere rechter verplicht een rechter in de rechtbank van 1ste aanleg een uitspraak te
doen in overeenstemming met een eerder gewezen beslissing van het Hof van Beroep bij een soortgelijk
verschil.
18. Zoek de juiste stelling
A. Hoewel een richtlijn nog niet in de Belgische rechtsorde is omgezet, kan Peter er zich in afwachting na
het verstrijken van de omzettingstermijn tegenover de economische inspectie (FOD-economie) op
beroepen. De richtlijn bevat immers een aantal vaag geformuleerde doelstellingen die de Belgische
Wetgever in de Belgische rechtsorde had moeten omzetten.
B. Peter kan zich tegenover de economische inspectie (FOD-economie) pas op een EU-verordening
beroepen indien de termijn voor omzetting ervan in het Belgische recht, is verstreken.
C. Peter kan zich in de relatie tot Mia, één van zijn leveranciers, beroepen op een in werking
getreden EU-verordening en de naleving ervan afdwingen voor een Belgische rechtbank.
D. Peter kan zich, hoewel de termijn voor omzetting ervan in de Belgische rechtsorde nog niet helemaal is
verstreken, beroepen op een EU-verordening
19. Zoek de juiste stelling
U beantwoordt de vraag niet aan de hand van de tekening. De tekening situeert de problematiek die in de vraag
aan bod komt.
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A. Plaatsvervulling zorgt ervoor dat de dichter in graad staande persoon geacht wordt de plaats te
vervullen van de verder in graad staande bloedverwant.
B. Men kan nooit bij plaatsvervulling opkomen voor levende personen.
C. Zodra er plaatsvervulling is, geschiedt de verdeling van de erfenis bij staken. Binnen elke staak
vindt verdeling bij hoofden plaats.
D. Plaatsvervulling is enkel mogelijk bij verwerping
20. Zoek de juiste stelling
Veronderstel: Noorwegen heeft een zeer conservatieve wetgeving inzake het huwelijk. Het huwelijk is slechts
geldig indien het in aanwezigheid van een priester/rabbijn/Iman is gesloten. Om geldig te kunnen huwen moet
men de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht zijn niet
toegelaten.
A. Linda en Jenna, 2 Noorse staatsburgers, kunnen in België niet geldig huwen. De ambtenaar van
de burgerlijke stand stelt immers vast dat zij hun gewoonlijke verblijfplaats in Zweden hebben.
Bij de beoordeling van de stelling houdt u er rekening mee dat de Zweedse wetgeving – bij
veronderstelling – het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet toelaat.
B. Het in Nederland gesloten huwelijk tussen de Noren Lars en Linda zal in België niet erkend worden als
een geldig huwelijk. De toepasselijke vormvereisten zijn immers geschonden. Het huwelijk is
voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand (in overeenstemming met het Nederlandse
recht) zonder tussenkomst van een priester/rabbijn/Iman.
C. Lars en Linda, beide 18 jaar en beide Noren, zullen in België geldig kunnen huwen. De ambtenaar van de
burgerlijke stand zal het huwelijk tussen hen voltrekken, hoewel zij niet voldoen aan de in het Noorse
recht voorziene leeftijdsgrens. Beiden voldoen immers aan de in het Belgisch recht geldende
leeftijdsvereiste.
D. Pierre (19j), een Fransman en de Noorse Linda (19j) zullen in België niet geldig kunnen huwen. Het
Franse recht bepaalt dat het huwelijk slechts mogelijk is indien men meerderjarig is. De
meerderjarigheidsgrens ligt in Frankrijk op 18 jaar. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal het
huwelijk tussen hen niet kunnen voltrekken omdat zij beiden niet zowel voldoen aan de in de Noorse en
in de Franse wetgeving voorziene leeftijdsgrens.
21. Zoek de juiste stelling
A. Het vermoeden van vaderschap, tot uitdrukking gebracht in art 315 BW is onweerlegbaar.
B. De echtgenoot van de bevallende vrouw kan als vader van het kind worden aangemerkt op voorwaarde
dat de moeder met zijn erkenning van het kind instemt.
C. De vrouw die bevalt van een kind beschouwt het Belgische recht als moeder van het kind. Dat de
bevallende vrouw bevalt nadat bij haar een eicel van een andere vrouw is ingebracht, leidt niet
tot een andere conclusie.
D. Jan verwekt een zoontje, Geert bij Saskia. Zowel Jan als Saskia zijn ongehuwd. Jan kan slechts als vader
van Geert worden aangemerkt indien hij Geert vrijwillig erkent.
22. Zoek de juiste stelling
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A. Het voornaamste verschil tussen het arbeidshof en de rechtbank van koophandel bestaat erin dat in het
arbeidshof enkel beroepsmagistraten kunnen zetelen.
B. Noch in het arbeidshof, noch in de arbeidsrechtbank zetelen beroepsmatigen.
C. De voorzitter van de arbeidsrechtbank en de politierechter zijn geen lekenrechters
D. Het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel wordt in het hof van beroep
behandeld door een kamer met een gelengde samenstelling (1 beroepsmagistraat en 2 lekenrechters)
23. Zoek de juiste stelling
A. Hoewel iedere echtgenoot verplicht is naar zijn vermogen bij te dragen in de lasten van het
huwelijk, kan elk der echtgenoten zijn inkomsten alleen ontvangen.
B. De opzegging van de huurovereenkomst, aangegaan voor mijn huwelijk, betreffende de woning die ik
met mijn echtgenoot als gezinswoning betrek moet zowel aan mij als aan mijn echtgenoot gezonden of
betekend worden. Dit is niet noodzakelijk indien de verhuurder van mijn huwelijk op de hoogte is.
C. Hoewel de woning die ik met mijn gezin betrek als gezinswoning bijzondere bescherming geniet, kan ik
dit van mijn opa geërfd onroerend goed zonder instemming van mijn echtgenoot voor een goede prijs
verkopen. In de plaats van de woning komt immers de betaalde prijs in mijn vermogen.
D. Het primair stelsel regelt niet of een echtgenoot gemachtigd kan worden de inkomsten van de andere
echtgenoot (gedeeltelijk) te ontvangen (bv omdat deze echtgenoot niet bijdraagt in de lasten van het
huwelijk
24. Zoek de juiste stelling
Mia en Riet zijn gehuwd sinds 28 december 2013 en raadplegen u op 18 september 2014. Zij wensen uit de echt
te scheiden.
A. Hoewel Mia en Riet door onderlinge toestemming uit de echt willen scheiden deelt u hen, als goed
jurist, mee dat het Belgische recht deze echtscheidingsvorm niet meer kent. In het Belgisch recht is
daarentegen wel sprake van echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Deze
echtscheidingsvorm wordt steeds uitgesproken op gezamenlijke aanvraag van de echtgenoten.
B. Als goed jurist deelt u Mia en Riet (die niettegenstaande de spanningen binnen het huwelijk tot eind
augustus 2014 onder 1 dak leefden) mee dat zij uit de echt kunnen scheiden op grond van
onherstelbare ontwrichting. Hiertoe is echter vereist dat 1 van de echtgenoten een ernstige
tekortkoming kan worden verweten (bv. overspel).
C. Hoewel Mia en Riet er uw aandacht op vestigen dat zij beiden uit de echt willen scheiden deelt u
hen als goed jurist, mee dat een echtscheiding door onderlinge toestemming er niet in zit nu
blijkt dat zij helemaal met elkaar overhoopliggen wat de verdeling van de goederen betreft.
D. Als goed jurist deelt u Mia en Riet mee dat onherstelbare ontwrichting onder meer bestaat wanneer de
aanvraag tot echtscheiding door Mia is gedaan nadat zij een voldoende lange tijd feitelijk gescheiden
leeft van Riet. Nu Mia en Riet sinds 1 mei 2014 feitelijk gescheiden leven bent u van oordeel dat bij een
echtscheidingsaanvraag door Mia de onherstelbare ontwrichting op dit ogenblik (18 september 2014)
bestaat.
25. Zoek de juiste stelling
A. Jos is de vijftienjarige zoon van Karla en Hans. Hij erfde onlangs van zijn opa, de 80-jarige vader van
Karla, zeven appartementen in Brakel. Karla en Hans zijn uit de echt gescheiden. Voor Jos geldt het
verblijfsco-ouderschap. Analoog aan deze verblijfsregeling, beheren zijn ouders de goederen
alternerend. De ouder bij wie Jos verblijft, beheert gedurende deze verblijfsperiode de goederen van
Jos.
B. Jos is de vijftienjarige zoon van Karla en Hans, een gelukkig gehuwd stel. Jos erfde onlangs van zijn opa,
de 80-jarige vader van Karla, zeven appartementen in Brakel. Karla en Hans, die door vroegere
gokverslaving in geldnood zijn geraakt, kunnen bij het aangaan van een lening een hypotheek vestigen
op één van de appartementen van Jos. Als ouders hebben zij immers het genot over de vruchten van de
goederen van hun zoon een rechterlijke machtiging dringt zich niet op.
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C. Aangezien de vijftienjarige Jos – een schrandere kerel – handelingsbekwaam is, mogen zijn gelukkig
gehuwde ouders Karla en Hans een schenking van de oma van Jos (de moeder van Hans) aan Jos zonder
rechterlijke machtiging aanvaarden.
D. Jos is de vijftienjarige zoon van Karla en Hans. Karla en Hans zijn uit de echt gescheiden, maar
hebben een goede verstandhouding, onder meer wat de opvoeding van Jos betreft. Zij oefenen
het ouderlijk gezag gezamenlijk uit. Jos erfde onlangs van zijn opa, de 80-jarige vader van Karla,
zeven appartementen in Brakel. Niettegenstaande de echtscheiding beheren Karla en Hans deze
goederen van Jos gezamenlijk.
26. Zoek de juiste stelling
A. De afdeling wetgeving van de Raad van State boordeelt naar aanleiding van een prejudiciële vraag de
verenigbaarheid van een decreet met de Belgische Grondwet.
B. Ook voorontwerpen van een decreet, uitgaande van de Waalse regering, worden aan het advies van het
Grondwettelijk Hof onderworpen.
C. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft geen advies bij voorontwerpen van
wetten.
D. De rechtbank vernietigt op grond van art 159 GW een beslissing van de Vlaamse regering bij de
totstandkoming waarvan decretale vormvereisten niet zijn nageleefd. Men kan hierbij denken aan het
geval waarin een verplicht advies niet bij de bevoegde adviesverlener is ingewonnen.
27. Zoek de juiste stelling
A. In gevallen waarin het “evocatierecht” van toepassing is, moet de Senaat het door de Kamer van
volksvertegenwoordigers aangenomen wetsontwerp onderzoeken en vervolgens amenderen.
B. Als gevolg van het principe van het bicamerisme speelt de Koning geen rol bij de uitoefening van de
federale wetgevende macht.
C. In de in artikel 77 GW bedoelde bicamerale aangelegenheden heeft ook de Senaat het
initiatiefrecht.
D. Terwijl de Koning niet over het wetgevende initiatiefrecht beschikt, beschikken de leden van de Kamer
van volksvertegenwoordigers wel over het initiatiefrecht.
28. Zoek de juiste stelling
A. Artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering regelt de verjaring van
de strafvordering.
B. Indien de strafvordering niet verjaard is kan de rechter zich er niet toe beperken de gewone
schuldigverklaring uit te spreken.
C. Ieder misdrijf komt voor verjaring in aanmerking.
D. Artikel 91 van het Strafwetboek regelt de verjaring van de strafvordering
29. Zoek de juiste stelling
A. Het Grondwettelijk hof kan bij de beantwoording van een prejudiciële vraag een decreet, strijdig met de
Grondwet vernietigen. De vernietiging werkt erga omnes. Het decreet verdwijnt uit het rechtsverkeer.
B. Het Grondwettelijk Hof kan enkel in het kader van een bij hem aangebrachte hoofdeis uitspraak doen
over een bevoegdheidsconflict op wetgevend niveau.
C. De vraag naar de verenigbaarheid van een decreet met een bijzondere wet kan slechts bij een
annulatievoorziening aan de Raad van State worden voorgelegd.
D. De Raad van State kan in het kader van een annulatieberoep de conformiteit van een besluit van
de Vlaamse regering met de Grondwet onderzoeken.
30. Zoek de juiste stelling
A. Aangezien het schuldbegrip uit het Belgisch echtscheidingsrecht is verdwenen kan de rechter het
verzoek van één van de gewezen echtgenoten om een uitkering tot levensonderhoud, niet weigeren.
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B. De rechter kan één van de gewezen echtgenoten niet tot een degressieve onderhoudsuitkering ten
opzichte van de andere veroordelen. Dit zou er immers toe leiden dat de staat van behoeftigheid, op
basis waarvan het onderhoudsgeld tussen gewezen echtgenoten is vastgesteld, door de tijd heen niet op
dezelfde wijze wordt gecompenseerd.
C. De duur van de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding is afhankelijk van de duur van het
huwelijk. De looptijd van de onderhoudsuitkering ten aanzien van de gewezen echtgenoot kan in
beginsel maximaal 3 keer de duurtijd van het huwelijk bedragen
D. Niettegenstaande behoeftigheid zal de rechter de gewezen echtgenoot die is veroordeeld voor
een misdrijf dat als partnergeweld kan worden omschreven, geen onderhoudsuitkering
toekennen.

Examen recht 2017-2018 1ste zit
1. Zoek de juiste stelling
A. Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt is het voor de
strafrechter mogelijk een eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken
B. Een twaalfjarige die een brand stichtte kan door de jeugdrechter uit handen worden gegeven, waardoor
hij gestraft kan worden.
C. Hoewel een moreel element noodzakelijk is om van een misdrijf te kunnen spreken, dringt een
materieel element zich niet op.
D. Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, is er sprake van verjaring.
2. Zoek de juiste stelling
A. De procureur kan aan het einde van het gerechtelijk onderzoek tot seponering beslissen
B. De raadkamer kan aan het einde van het opsporingsonderzoek beslissen tot buitenvervolgstelling.
C. Indien het onderzoeksgerecht beslist de verdachte door te verwijzen nar het vonnisgerecht, dan kan dit
vonnisgerecht enkel oordelen over de strafmaat. Het vonnisgerecht kan niet meer tot het besluit komen
dat de verdachte de hem ten laste gelegde feiten niet heeft gepleegd.
D. De verwijzing van een verdachte naar het Hof van Assisen gebeurt door de kamer
inbeschuldigingstelling.
3. Zoek de juiste stelling
A. De afdeling wetgeving van de Raad van State vernietigt een beslissing van de Vlaamse regering bij de
totstandkoming waarvan decretale vormvereisten niet zijn nageleefd.
B. De afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State geeft advies bij het voorontwerpen van de wet.
C. De afdeling bestuursrechtsspraak van de Raad van State beoordeelt naar aanleiding van een
prejudiciële vraag de verenigbaarheid van een decreet met de Belgische Grondwet.
D. Ook voorontwerpen van decreten, uitgaande van de Vlaamse regering, worden aan advies van
de Raad van State onderworpen.
4. Zoek de juiste stelling
A. De bepaling uit het Gerechtelijk Wetboek die aanduidt hoe de procedure in een burgerlijk geschil
verloopt is een materieelrechtelijke bepaling, behorend tot publiekrecht.
B. Internationaal privaatrecht en volkenrecht zijn synoniemen.
C. In het wetboek van Strafvordering vindt u voornamelijk materieel strafrecht. Het strafwetboek (?)
maakt deel uit van het publiekrecht.
D. De verkrijging van merkenrechtelijke bescherming is van een “depot” afhankelijk.
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5. Zoek de juiste stelling
A. Een wet waarbij een richtlijn in het Belgisch recht wordt omgezet moet (…) worden gepubliceerd.
B. De leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen de (…) door wie zij verkozen
zijn
C. Decreten van het Waals Gewest moeten niet in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.
D. De Senaat, zoals hervormd, bestaat niet uit rechtstreeks verkozen senatoren.

6. Zoek de juiste stelling
A. Op het ogenblik dat de belastingplichtige zijn aangifte in de personenbelasting (…) indienen, dient hij
ook de volgends de in tax on web vervatte rekentool verschuldigde belasting te betalen.
B. De aanduiding van de belastingtarieven (bijv. in het kader van de erfbelastingen) is een aspect van
formeel belastingrecht.
C. De fiscale diensten van de FOD Financiën staan in beginsel in voor de inning van parafiscale (?)
heffingen
D. De heffing van registratierechten op de aankoop van een onroerend goed is een voorbeeld van
een indirecte belasting
7. Zoek de juiste stelling
A. Als rechter in het Hof van Justitie van de EU is de Belg Koen Lenaerts voor het leven benoemd.
B. Als gevolg van het in juni 2016 georganiseerde referendum (“Brexit) is GB niet langer lid van de EU
C. Als voorzitter van de Europese Commissie coördineert Donald Tusk de wijze waarop de Commissie
zijn wetgevend initiatiefrecht uitoefent
D. De Commissie die verantwoording aflegt aan het EP handelt niet op instructie van de lidstaten
8. Zoek de juiste stelling
A. Een rechter mag in België niet weigeren uitspraak te doen in een hem voorgelegd geschil
B. In de Belgische rechtsorde bindt de uitspraak van een hogere rechter, bijvoorbeeld het hof van beroep,
een lagere rechter, bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg
C. Het Hof van Cassatie doet, zoals alle Belgische rechters uitspraak bij wege van algemene regel
D. Met uitzondering van het Hof van Assisen – als gevolg van een beslissing van het EP voor de Rechten
van de Mens – is de rechter in België er niet toe gehouden zijn beslissing te motiveren.
9. Zoek de juiste stelling
A. De voorzitter van de Europese Raad wordt door het Europees Parlement voorgesteld en door de
Europese Raad gekozen
B. De leden van de nationale parlementen van de EU-lidstaten vaardigen, uit hun middelen,
vertegenwoordigers naar het Europees Parlement af.
C. Binnen de Europese Unie worden de wetgevingstaak en de begrotingstaak niet uitgeoefend door
de Europese Raad en het Europees Parlement
D. Binnen de EU ligt de wetgevingstaak uitsluitend in handen van het Europees Parlement.
10. Zoek de juiste stelling
A. Voor “externe billijkheid” is in de Belgische rechtsorde hoegenaamd geen ruimte.
B. Ook indien het gewoonterecht ingaat tegen de wet kan er in de Belgische rechtsorde rekening mee
worden gehouden.
C. Indien in een geschil met buitenlandse raakpunten de verwijzingsregels buitenlands (…) toepasselijk
recht aanduiden, hebben de partijen bij het geschil de plicht de rechter over toepasselijk buitenlands
recht te informeren.
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D. Een belangrijk kenmerk van “algemene rechtsbeginselen” is het feit dat zij door de wetgever zijn
geformuleerd.
11. Zoek de juiste stelling
A. In tegenstelling tot rechtspersonen kunnen natuurlijke personen over meerdere vermogens
beschikken.
B. In het vermogen zitten per definitie geen passieve bestanddelen
C. Het vermogen van mijn groenteboer (handelaar-natuurlijk persoon) bevat geen activa die betrekking
hebben op zijn commerciële activiteit. Schuldeisers van privéschulden hebben bijgevolg niet de
industriële koelkast voor het bewaren van de groentehandel als onderpand, doch enkel de zeilboot die
mijn groenteboer kocht.
D. De verhaalsrechten van een hypothecaire schuldeiser zijn niet beperkt tot de onroerende
bestanddelen van het vermogen van de schuldenaar.
12. Zoek de juiste stelling
A. Het ontbinden van een huwelijk door echtscheiding behoort tot de exclusieve bevoegdheden van de
vrederechter.
B. Piet is door zijn werkgever opgezegd om dringende redenen. De rechters die oordelen over het verzoek
van Piet om de opzegging ongeldig te verklaren zijn noodzakelijkerwijs allemaal juristen.
C. Het Hof van Cassatie kan de beslissing van het hof van beroep, gewezen in laatste aanleg, niet
hervormen.
D. Indien één van de echtgenoten alleen wil gaan wonen omdat het samenleven met de verslaafde partner
uiterst moeilijk is geworden, wendt hij zich met zijn verzoek om dringende en voorlopige maatregelen
voorafgaand aan een verzoek tot echtscheiding, tot de vrederechter.
13. Zoek de juiste stelling
A. Fysieke personen beschikken in de regel over genotsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid.
Feitelijke verenigingen beschikken slechts over rechtsbekwaamheid.
B. Freddy sticht met opzet brand in de villa van zijn gewezen minnares, Geertrui, en stelt op die manier
een rechtshandeling
C. De erkenning door Wim van een bij Hannah verwekt kind is een rechtsfeit.
D. Rechtshandelingen kunnen eenzijdig zijn
14. Zoek de juiste stelling
A. Peter kan zich, in afwachting van de omzetting ervan in de Belgische rechtsorde waarvoor de termijn
verstreken is, beroepen op een EU-richtlijn in een geschil met Mia
B. Hoewel een zeer gedetailleerde richtlijn nog niet in de Belgische rechtsorde is omgezet, kan
Peter er zich tegenover de economische inspectie (FOD Economie) op beroepen nu de
omzettingstermijn is verstreken
C. Peter kan zich in de relatie tot Mia beroepen op een EU-verordening op voorwaarde dat de termijn voor
omzetting ervan in het Belgische recht is verstreken en de Belgische overheid in gebreke bleef om de
EU-wetgeving in de Belgische rechtsorde om te zetten
D. Peter kan zich tegenover de economische inspectie (FOD Economie) niet beroepen op een EUverordening indien de termijn voor omzetting ervan in het Belgische recht nog niet is verstreken
15. Zoek de juiste stelling
A. Bij stuiting van een vervaltermijn komt de loop van de termijn tijdelijk tot stilstand
B. Een verjaringstermijn wordt, nadat hij deels verstreken is, gestuit. Als gevolg van de stuiting
begint een nieuwe termijn te lopen. Voor de berekening van de duur van de nieuwe termijn gaat
men er, anders dan bij de schorsing, van uit dat de reeds verstreken periode door de stuiting
verloren is gegaan.
C. Een verjaringstermijn kan nog geschorst nog gestuit worden.
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D. Art. 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering regelt de verjaring van de
strafuitvoering
16. Zoek de juiste stelling
A. Hoewel mijn echtgenote geen partij is bij de overeenkomst die ik met een
levensverzekeringsmaatschappij heb gesloten zal het beding ten gunste van derden dat ik in
haar voordeel in de verzekeringsovereenkomst heb laten opnemen tot gevolg hebben dat zij bij
mijn overlijden een uitkering zal krijgen van de verzekeringsmaatschappij. Dat zij een derde is
ten aanzien van de levensverzekeringsovereenkomst belet niet haar in de overeenkomst een
recht toe te kennen op de verzekeringsmaatschappij
B. De rechtstreekse vordering zorgt ervoor dat het slachtoffer van een verkeersongeval de veroorzaker
ervan rechtstreeks kan aanspreken met het oog op de betaling van een schadevergoeding. Hij moet de
schade niet terugvorderen bij de verzekeraar van de bestuurder (wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen)
C. Art 1167 B. W. bevat de grondslag van de rechtstreekse vordering.
D. Ik doe, in de overtuiging, een goede belegging aan te gaan doch zonder voldoende kennis van de
beursproducten, een ondoordachte aandelenaankoop. Kort na de aankoop van de aandelen stort de
koers van de betrokken aandelen in. Dit heeft een negatieve impact op mijn vermogen. Mijn schuldeiser
kan de aandelenaankoop in dit geval gelukkig laten vernietigen op basis van de pauliaanse vordering
17. Zoek de juiste stelling
A. Marianne Thyssen en Guy Verhofstadt zijn momenteel lid van de Europese Commissie.
B. Donald Tusk is de voorzitter van de Europese Raad. Het voorzitterschap wordt voor een
periode van 2,5 jaar uitgeoefend, die eenmaal hernieuwbaar is
C. Donald Tusk is de voorzitter van de Raad van Europa, het belangrijkste wetgevend orgaan in de EU
D. Bulgarije neemt vanaf 1 januari 2018-30 juni 2018 het voorzitterschap van de Europese Raad waar.
18. Zoek de juiste stelling
A. Indien de persoon die van een misdaad wordt verdacht door correctionalisering voor de correctionele
kamer van de rechtbank van eerste aanleg wordt gedagvaard, wordt hij er berecht door een volksjury
B. Correctionalisering van een misdrijf betekent dat door toepassing van verzachtende omstandigheden
een wanbedrijf met een straf in politiezaken wordt gesanctioneerd.
C. Opsluiting is een correctionele straf
D. Ook de poging tot het plegen van een misdrijf kan strafbaar worden gesteld.
19. Zoek de juiste stelling
A. De permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN beschikken over een vetorecht
B. Resoluties van de Algemene Vergadering van de VN zijn bindend
C. Door de Veiligheidsraad van de VN opgelegde resoluties hebben een niet-bindend karakter
D. Antonio Guterres zit de Algemene Vergadering van de VN voor.
20. Zoek de juiste stelling
A. In tegenstelling tot de collectieve schuldenregeling is het faillissement een samenloopprocedure
B. Bij faillissement wordt de opbrengst van de verkoop van een gehypothekeerd fabrieksgebouw
bij voorrang op de gewone schuldeisers uitgekeerd aan de bank die een hypotheek op dit
gebouw heeft genomen.
C. Onvolkomen rechtspersoonlijkheid beschermt de vennoot tegen eventuele aanspraken van de
schuldeisers van de rechtspersoon.
D. In het kader van een faillissement wordt het actief van de failliet verklaarde rechtspersoon pondsponds-gewijs verdeeld onder alle schuldeisers. Zakelijke zekerheden hebben bij de afwikkelingen van
het faillissement geen betekenis.
21. Zoek de juiste stelling
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A.
B.
C.
D.

Het eigendomsrecht is, zoals het vruchtgebruik, een vorderingsrecht.
Art. 7 Hyp. W. omschrijft alle vermogensfuncties
Voor het ontstaan van vorderingsrechten is een geldige overeenkomst geen noodzaak.
Vorderingsrechten ontstaan uit onrechtmatige daad. Zij kunnen niet uit overeenkomst ontstaan

22. Zoek de juiste stelling
Gasboete voor iets belachelijk.
A. U bent van oordeel dat het politiereglement op basis waarvan de sanctie is uitgesproken niet in
overeenstemming is met de wet die de gemeentelijke administratieve sancties invoert. U stelt
voor de politierechtbank, bij wie u beroep aantekent tegen de sanctie, te verzoeken het GASreglement van de gemeente Brecht niet toe te passen
B. U stelt vast dat het politiereglement op basis waarvan de sanctie is uitgesproken niet in
overeenstemming is met de wet die de gemeentelijke administratieve sancties invoert en stelt voor de
politierechtbank, bij wie u beroep kunt aantekenen tegen de sanctie, te vragen een prejudiciële vraag te
stellen aan het Grondwettelijk Hof betreffende de verenigbaarheid van het politiereglement met
voormelde wet
C. U bent van oordeel dat het politiereglement op basis waarvan de sanctie is uitgesproken het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt en stelt voor een vernietigingsprocedure tegen het
politiereglement in te leiden bij het grondwettelijk hof
D. U bent van oordeel dat het gemeentedecreet, waar het politiereglement naar verwijst, niet in
overeenstemming is met de bevoegdheidsverdelende regels die het Belgisch federaal model
kenmerken. Bijgevolg stelt u voor de Raad van State te verzoeken het gemeentedecreet te vernietigen.
23. Zoek de juiste stelling
A. Enkel de wet kan een handelingsonbekwaamheid inrichten. Handelingsbekwamen kunnen dus
niet bij overeenkomst hun onbekwaamheid organiseren.
B. Rechtspersonen handelen door tussenkomst van organen en zijn bijgevolg handelingsonbekwaam.
C. Handelingsbekwaamheid veronderstelt niet noodzakelijk genotsbekwaamheid.
D. Handelingsbekwaamheid in hoofde van de persoon die de schade veroorzaakt is een voorwaarde om tot
zijn burgerlijke aansprakelijkheid (op basis van art. 1382 B.W.) te kunnen besluiten.
24. Zoek de juiste stelling
A. In de gewone wetgevingsprocedure kunnen de Europese Raad en het Europees Parlement reeds in de
eerste lezing een wetgevende handeling vaststellen.
B. In de gewone wetgevingsprocedure hebben de Raad en het EP het wetgevend initiatief
C. De vaststelling van een gemeenschappelijke ontwerptekst -binnen de daartoe voorziene termijn – door
het bemiddelingscomité heeft in het kader van de gewone wetgevingsprocedure tot gevolg dat de
betrokken wetgevende handeling overeenkomstig (?) deze ontwerptekst is vastgesteld.
D. Het bemiddelingscomité bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het Europees
Parlement en van de Raad. Het komt bijeen indien de raad niet alle door het EP in het kader van
de tweede lezing aangenomen amendement goedkeurt.
25. Zoek de juiste stelling
A. Met uitzondering van de erin vermelde feiten die de openbaar ambtenaar zelf heeft kunnen vaststellen,
zijn vermeldingen in een authentieke akte bewezen zolang men de echtheid ervan niet betwist door
middel van een valsheidsprocedure.
B. Rechtshandelingen met een waarde van minder dan 375 € moeten, behalve in koophandelszaken, in
beginsel bij geschrift worden bewezen.
C. Bij niet-vormelijke overeenkomsten is het geschrift, bij het gebrek aan functie, irrelevant.
D. Onderhandse akten die een wederkerige overeenkomst bevatten moeten worden opgemaakt in
zoveel originelen als er partijen zijn met een onderscheiden belang.
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26. Zoek de juiste stelling
A. De inwoners van de gemeente verkiezen de schepenen en de burgemeester rechtstreeks.
B. In gewestelijke aangelegenheden stemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, analoog aan het VP,
decreten.
C. Op gemeentelijk niveau kunnen referenda worden georganiseerd (bijv. over de aanleg van een
parkeergarage onder het marktplein).
D. Philippe Close is gouverneur van de provincie “Brussel hoofdstad”, waarvan het grondgebied
overeenkomt met het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
27. Zoek de juiste stelling
A. Voor het wijzigen van het grondgebied van de taalgebieden in België volstaat, bij de aanneming van de
hiertoe vereiste wet, een gewone meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
B. Voor een wijziging van grenzen van de taalgebieden moet ook aan een quorumvereiste in elke
taalgroep van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voldaan zijn.
C. België is een federale staat waarin de wetgevende bevoegdheden uitsluitend op het niveau van de
gemeenschappen en de gewesten worden uitgeoefend.
D. In België vallen de taalgebieden en de gemeenschappen met elkaar samen, terwijl de taalgebieden en de
gewesten niet gelijklopend zijn.
28. Zoek de juiste stelling
A. Op federaal niveau heeft het evocatierecht opgehouden te bestaan.
B. Wetgevende initiatieven in materies waarvoor Kamer en Senaat beide gelijkelijk bevoegd zijn
hoeven niet uit te gaan van de Koning. Zij kunnen als wetsvoorstel ook uitgaan van een lid van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers of zelfs van de Senaat
C. De (…)-procedure verplicht de Senaat ertoe het door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de
Senaat overgezonden wetsontwerp te onderzoeken. Indien de Senaat de tekst hierbij ‘amendeert’
beschikt hij over het laatste woord.
D. In de in art 79 (of 70 of 78??) GW bedoelde verplicht bicamerale aangelegenheden heeft de Senaat geen
initiatiefrecht.
29. Zoek de juiste stelling
Lees het uittreksel uit een krantenbericht hieronder van 14 januari 2016. Het laat u toe de vraag te situeren.
Het luidt als volgt: “Het Grondwettelijk Hof heeft een bepaling uit de nieuwe naamwetgeving vernietigd omdat
die vrouwen discrimineert. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen pleit nu voor de dubbele
familienaam als default-regeling bij discussie. Aanstaande ouders kunnen sinds 1 juni 2014 ervoor kiezen om
hun kind de naam van de vader, die van de moeder of een combinatie van beiden te geven. Wanneer de ouders
niet kunnen of willen kiezen, krijgt de baby automatisch de naam van de vader. Bij het Grondwettelijk Hof was
een klacht ingediend omdat het kind automatisch de naam van de man krijgt bij onenigheid. In de wet staat dat
in geval van onenigheid of bij afwezigheid van keuze, het kind de naam van de vader draagt. En die bepaling
vindt het Hof inderdaad discriminerend tegenover vrouwen.
A. Het uittreksel zet de lezer op het verkeerde been aangezien het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid
van een bepaling enkel kan beoordelen in het kader van de beantwoording van een prejudiciële vraag.
B. Een vermelding van de regeling inzake “familienaam” van kinderen geldt slechts “inter partes”.
C. De taak van het Grondwettelijk Hof beperkt zich ertoe na te gaan of wetgevende akten niet strijdig zijn
met de “rechten” die de Grondwet de rechtsonderhorigen toekent. In het voorliggende geschil staat het
discriminatieverbod of nog concreter, het recht op een gelijke behandeling van mannen en vrouwen,
centraal.
D. Een Koninklijk Besluit dat strijdig is met de Grondwet kan, naar analogie van de mogelijkheid
wetgeving betreffende naamgeving wegens ongrondwettigheid voor het Grondwettelijk Hof aan
te vechten, worden vernietigd door de Raad van State.
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30. Zoek de juiste stelling
A. Huurgeschillen behoren, afhankelijk van de hoogte van het gevorderde bedrag, tot de bevoegdheid van
de vrederechter dan wel van de rechtbank van eerste aanleg
B. De vrederechter is exclusief bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot het verkrijgen van een
schadevergoeding in het kader van een verkeersongeval, indien de waarde van de vordering de 2500€
niet overschrijdt.
C. De rechtbank van koophandel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van een vordering van de
watermaatschappij tegen een consument wegens onbetaalde drinkwaterfacturen
D. Anders dan in het arbeidshof zijn de leden van het hof van beroep allen beroepsmagistraten
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INFORMATICA VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN

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

Dit vak bestaat uit theorie (inleidend overzicht van de informatica) en werkcolleges over MS Excel en
MS Access. 50 % van de totale eindscore op 40 wordt bepaald op basis van de werkcolleges ergens in
het semester over MS Excel en MS Access. De tijdstippen van deze werkcolleges worden vooraf
aangekondigd. De andere 50% wordt behaald op een schriftelijkexamen met meerkeuzevragen en
open vragen over de theorie. Je moet minstens 7/20 halen voor beide onderdelen, indien dit niet
behaald wordt, wordt de totaalscore voor het vak herleid tot een 9/20.
Het is een vak van 6 studiepunten, wat het qua studiepunten een van de vakken maakt die het meeste
doorweegt.
EXAMEN

2 OPEN VRAGEN
1) Een warenhuis ontwikkelt een app. Met deze app kunnen mensen een boodschappenlijstje maken
op hun smartphone. Je kan de app zelf laten leren wat je regelmatig koopt, hem verbinden met een
getrouwheidskaart of online zoekalgoritmen gebruiken om de gewenste producten te vinden. Je kan
met de app ook de streepjescode van een product inscannen, zodat het product dan van de
boodschappenlijst wordt geschrapt.
a. Beschrijf de voordelen die het warenhuis behaalt aan de hand van de verschillende onderdelen van
CRM. /5
b. Het inscannen van het product is de eerste stap van de transactiecyclus. Beschrijf zo een volledige
transactiecyclus. /3
c. Waarom kiest het warenhuis voor een online boodschappenlijstje en niet één dat rechtstreeks is
opgeslagen op de smartphone van de gebruiker? Waarom is dit de juiste beslissing? /2
2) In een huis zijn alle elektronische huishoudtoestellen verbonden aan een netwerk. Dit netwerk
heeft een centrale server. De centrale server kan de toestellen besturen. De eigenaar kan via het
internet met een app de huishoudtoestellen bedienen.
a. Speelt de bandbreedte van de connectie tussen de toestellen en de centrale server hier een grote
rol? Waarom wel of waarom niet? /2
b. Elk toestel heeft een afzonderlijk IP-nummer. Wat is dat? Waarom hebben deze toestellen het? /3
c. Welke van deze verbindingen binnen het netwerk zou het beste een intranet zijn en waarom? /3
d. Wat is de rol van de Internet-service Provider (bv. Telenet, Proximus) van de eigenaar hier? /2
MEERKEUZEVRAGEN /20
1) Wat is een VPN?
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2) Wat is een VoIP?
3) Welk netwerk is het meest toepasselijk in de volgende situatie...?
4) Stel een bedrijf met het bedrijfsapplicatie-architectuur model. Waar moet e-HRM worden
aangesloten?
a. Bij WN
b. Bij CRM
c. Bij ERP
d. Bij WN en ERP
5) Wat is datamining?
6) Wat is een datawarehouse?
7) Welke database is het meest passend? Het gaat om een immowebsite; Klanten maken een account
aan en kunnen tot 15 foto's en 3 filmpjes over hun huis posten.
a. relationeel
b. multidimensioneel
c. objectgeörienteerd
d. kunnen we niet weten
8) Wat is WAN?
9) Wat kun je doen met SEO?
10) Marktplaatsen voor elektronische handel zijn vooral bedoeld voor?
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. B2B, B2C, C2C
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ECONOMIE B

Professor: Bart Defloor – bart.defloor@ugent.be
ALGEMEEN

Economie B focust op het macro-economische aspect van de economie. Gedurende 10 weken zijn er
hoorcolleges, er zijn tevens online oefeningen en drie geleiden oefeningensessies in kleinere groepen,
voor de bereiden door studenten. Er is een schriftelik examen met meerkeuzevragen, open vragen en
oefeningen.
EXAMEN
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Voor meer examenvragen Economie B, ga naar www.studelen.be
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VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN

Professor: Jan Verhoeye – jan.verhoeye@ugent.be
ALGEMEEN

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen bestaande uit een onderdeel theorie en een onderdeel oefeningen.
Het is een vak van 6 studiepunten, wat het qua studiepunten een van de vakken maakt die meest doorweegt.

EXAMEN
Dit zijn voorbeeldexamenvragen, afkomstig uit examens van voorgaande academiejaren.

1. Selecteer de juiste stelling.
Onze onderneming ontvangt van een klant een nog binnen het jaar te leveren bestelling. De klant dient als
voorschot 1.210,00 EUR te storten (1.000,00 EUR + 21 % btw), waarvoor onze onderneming een voorschot
factuur uitreikt. Bij het boeken van deze voorschotfactuur zal men in onze onderneming :
A. De rekening ‘46000 – Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’ crediteren met 1.210,00 EUR.
B. De rekening ‘46000 – Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’ debiteren met 1.210,00 EUR.
C. De rekening ‘46000 – Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’ crediteren met 1.000,00 EUR.
D. De rekening ‘46000 – Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen’ debiteren met 1.000,00 EUR.
2. Selecteer de juiste stelling.
Een vennootschap deed gedurende het boekjaar N0 voorafbetalingen voor de vennootschapsbelasting ten
bedrage van 19.000,00 EUR. Bij de belastingberekening op het einde van het boekjaar wordt de
vennootschapsbelasting over het boekjaar geschat op 22.000,00 EUR. Bij het ontvangen van de belastingaanslag
op 01.03.N1 blijkt de totale vennootschapsbelasting 25.000,00 EUR te bedragen.
Op 31.12.N0 zal de vennootschap onder meer :
A. De rekening ‘67100 – Verschuldigde of gestorte Belgische belastingsupplementen (op het resultaat van vorige
boekjaren)’ met 3.000,00 EUR debiteren.
B. De rekening ‘67000 – Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffingen (op het
resultaat van het boekjaar)’ met 19.000,00 EUR debiteren.
C. De rekening ‘67000 – Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen en voorheffingen (op het resultaat van
het boekjaar)’ met 25.000,00 EUR debiteren.
D. De rekening ‘67020 – Geraamde Belgische belastingen (op het resultaat van het boekjaar)’ met 22.000,00 EUR
debiteren.
3. Selecteer de juiste journaalpost.
A.
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Omschrijving

Rek.nr. Debet

Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde 52000

Aan

Credit

31.000,00

Kredietinstellingen: R/C

55000

30.000,00

Verkregen opbrengsten

49100

1.000,00

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde 52000

Aan

Credit

31.000,00

Kredietinstellingen: R/C

55000

30.000,00

Over te dragen opbrengsten

49300

1.000,00

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Vastrentende effecten: aanschaffingswaarde 52000

Aan

Kredietinstellingen: R/C

55000

Credit

30.000,00

30.000,00

4. Selecteer de foute stelling.
A. Om geleasede roerende activa te mogen activeren op de balans van de leasingnemer, moet de
aankoopoptie ten minste 15% van het geïnvesteerd kapitaal uitmaken.
B. De leasinggever blijft gedurende de looptijd van het leasingcontract de juridische eigenaar van het geleasede
actief.
C. Om geleasede onroerende activa te mogen activeren op de balans van de leasingnemer, moeten de te storten
termijnen zowel de integrale wedersamenstelling van het gestorte kapitaal, als de rente en bijkomende kosten
dekken. Indien de nemer op het einde van de leaseperiode de mogelijkheid maar geen verplichting heeft de
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zakelijke rechten te verwerven die de gever bezit op het betrokken onroerend goed, wordt dit bedrag nooit
gelijkgesteld met de te storten termijnen.
5. Selecteer de foute stelling.
A. Bij een lening met gelijke kapitaalaflossing zullen de periodieke betaling afnemen naarmate de looptijd
vordert.
B. Bij een lening met vaste annuïteiten zullen de periodieke intrestbetalingen gelijk blijven naarmate de
looptijd van de lening vordert.
C. Bij een bullet-lening wordt het kapitaal in één keer afgelost op het einde van de looptijd.
6. Selecteer de juiste stelling.
Onze onderneming koopt in boekjaar 20N0 een machine aan voor 100.000,00 EUR. De normale gebruiksduur
bedraagt 10 jaar. Er is geen restwaarde.
Volgens de fiscaal aanvaarde degressieve methode bedraagt de afschrijving in boekjaar 20N1
scA. 16.000,00 EUR
B. 10.000,00 EUR
C. 20.000,00 EUR
D. 8.000,00 EUR
7. Selecteer de juiste stelling.
Naar aanleiding van een investeringskrediet doet onze vennootschap op 01/03/N1 een intrestbetaling van
1.200,00 EUR. Dit is de interest na vervallen termijn voor een periode van 6 maanden.
De vennootschap zal:
A. Op 31/12/N0 de rekening ‘49000 – Over te dragen kosten’ met 800,00 EUR crediteren.
B. Op 01/01/N1 de rekening ‘49200 – Toe te rekenen kosten’ met 600,00 EUR debiteren.
C. Op 01/01/N1 de rekening ‘49200 – Toe te rekenen kosten’ met 600,00 EUR crediteren.
D. Op 31/12/N0 de rekening ‘49200 – Toe te rekenen kosten’ met 800,00 EUR crediteren.
8. Selecteer de juiste stelling.
Naar aanleiding van een schadegeval is de vennootschap in 20N3 gedwongen een machine, die ze aankocht in
20N0 met een oorspronkelijke aanschaffingswaarde van 30.000,00 EUR (excl. 21% btw), te verkopen voor
16.000,00 EUR (excl. 21% btw). Ze boekte in het verleden reeds afschrijving op de machine ten belope van
24.000,00 EUR. De vennootschap is van plan de machine volgend jaar te vervangen, en wenst dan ook gebruik te
maken van het stelsel van uitgestelde, gespreide taxatie.
Naar aanleiding hiervan zal de vennootschap onder meer:
A. De rekening ‘13200 – Belastingvrije reserves’ crediteren met 10.000,00 EUR
B. De rekening ‘76300 – Meerwaarde op realisatie van immateriële en materiële vaste activa’ debiteren met
10.000,00 EUR.
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C. De rekening ‘16820 – Uitgestelde belastingen op gerealiseerde meerwaarde noop materiële vaste
activa’ crediteren met 3.400,00 EUR.
D. De vennootschap mag in deze situatie geen gebruik maken van het stelsel van uitgestelde, gespreide taxatie.

9. Selecteer de juiste stelling.
Onze vennootschap verwerft een bedrijfstak, en betaalt hiervoor 160.000,00 EUR. De netto boekwaarde van de
bedrijfstak bedraagt slechts 110.000,00 EUR.
Naar aanleiding van deze verwerving zal de vennootschap:
A. De rekening ‘21200 – Goodwill’ crediteren met 110.000,00 EUR.
B. De rekening ‘21200 – Goodwill’ debiteren met 50.000,00 EUR.
C. De rekening ‘21200 – Goodwill’ crediteren met 50.000,00 EUR.
D. De rekening ‘21200 – Goodwill’ crediteren met 160.000,00 EUR.
10. Selecteer de juiste stelling.
Een vennootschap had op de balansdatum van zowel boekjaar 20N0 als boekjaar 20N1 een balanstotaal van
300.000,00 EUR, een jaaromzet van 1.000.000,00 EUR (exclusief btw), en een jaargemiddelde van het
personeelsbestand van 15 (uitgedrukt in voltijds equivalenten). De vennootschap is niet beursgenoteerd, en is
geen moedervennootschap of dochtervennootschap op de balansdatum van 20N0 of 20N1.
A. De vennootschap zal in boekjaar 20N2 niet als kleine vennootschap worden aangemerkt.
B. De vennootschap zal in boekjaar 20N2 als microvennootschap worden aangemerkt.
C. De vennootschap zal in boekjaar 20N2 als kleine vennootschap worden aangemerkt, maar niet als
microvennootschap.
D. Er werd onvoldoende informatie gegeven om deze vraag op te lossen.
11. Selecteer de juiste stelling.
Datum

Transactie Hoeveelheid

Prijs per eenheid

01/01/N0 Aankoop

200 eenheden 110,00 EUR

01/05/N0 Aankoop

100 eenheden 150,00 EUR

15/08/N0 Verkoop

150 eenheden 200,00 EUR

09/09/N0 Verkoop

40 eenheden

16/12/N0 Aankoop

100 eenheden 160,00 EUR

210,00 EUR
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Op 31/12/N0 stelt men vast dat er 210 eenheden aanwezig zijn in de voorraad handelsgoederen. De waarde van
de eindvoorraad als we deze volgens de FIFO-methode (met permanente inventaris) berekenen is:
A. 32.100,00 EUR
B. 29.400,00 EUR
C. 38.400,00 EUR
D. 23.500,00 EUR
12. Selecteer de foute stelling.
A. Voorraadwijzigingen van hulpstoffen worden steeds geboekt via een 7-rekening.
B. Een terug te geven bierkist is een voorbeeld van een verpakkingsmaterieel, een verloren verpakking voor wijn
is een voorbeeld van een verpakkingsmateriaal.
C. Wanneer de handelaar handelsgoederen aankoopt inclusief verpakkingsmateriaal, dan zijn er geen
afzonderlijke boekingen met betrekking tot de verpakking, vermits de aankoopprijs inclusief verpakking is.

13. Selecteer de juiste stelling.
De vennootschap heeft een geplaatst kapitaal van 80.000,00 EUR, waarvan 40.000,00 reeds volstort werd, en de
resterende 40.000,00 EUR nog niet werden opgevraagd. In 20N1 besluit de vennootschap 20.000,00 EUR op te
vragen van de vennoten. Eén vennoot, die een aandeel heeft van 20%, laat weten niet aan deze vordering te
kunnen voldoen.
Bij het dubieus worden van de vennoot zal de vennootschap:
A. De rekening ‘41007 – Dubieuze vorderingen op vennoten’ debiteren met 8.000,00 EUR.
B. De rekening ‘41007 – Dubieuze vorderingen op vennoten’ crediteren met 4.000,00 EUR.
C. De rekening ‘41007 – Dubieuze vorderingen op vennoten’ debiteren met 4.000,00 EUR.
D. De rekening ‘41007 – Dubieuze vorderingen op vennoten’ crediteren met 16.000,00 EUR.
14. Selecteer de foute stelling.
Een vennootschap geeft op 01.07.N0 een niet-achtergestelde obligatie uit met een nominale waarde van
10.000.000,00 EUR en een looptijd van 5 jaar, in één keer terug te betalen op 01.07.N5. De obligatie wordt
uitgegeven aan 99% en terugbetaald aan 102%, en de intrest bedraagt 3%, jaarlijks te betalen na vervallen
termijn op 1 juli.
De vennootschap gebruik maakt van de lineaire methode.
A. Op 31.12.N0 zal de rekening ‘17110 – Niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteerbaar’ gecrediteerd
worden met 30.000 EUR.
B. Op 01.07.N1 zal de rekening ‘45310 – Ingehouden roerende voorheffing’ gecrediteerd worden met 90.000,00
EUR.
C. Op 01.07.N1 zal de rekening ‘17110 – Niet-achtergestelde obligatieleningen: niet-converteerbaar’
gecrediteerd worden met 10.000.000,00 EUR.
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D. Op 01.07.N5 zal de rekening ‘42110 – Binnen het boekjaar vervallende niet-achtergestelde obligatieleningen :
niet converteerbaar’ gedebiteerd worden met 10.200.000,00 EUR.
15. Selecteer de juiste journaalpost.
A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Te innen opbrengsten

40400

Aan Verkopen en dienstprestaties

70000

Credit

121.000,00
100.000,00

Verschuldigde btw bij verkopen 49954

21.000,00

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Handelsvorderingen: factoring

40020

Aan Verkopen en dienstprestaties

70000

Credit

121.000,00
100.000,00

Verschuldigde btw bij verkopen 49954

21.000,00

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Handelsvorderingen: factoring

40020

Credit

100.000,00

Aan Verkopen en dienstprestaties 70000

100.000,00

D.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Te innen opbrengsten

40400

120.000,00

Credit
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Vergoedingen aan derden

61300

Aan Verkopen en dienstprestaties

70000

1.000,00
100.000,00

Verschuldigde btw bij verkopen 49954

21.000,00

16. Selecteer de juiste journaalpost.
A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Vervallen coupons

48020

1.050,00

Ingehouden roerende voorheffing

45310

450,00

Aan Opbrengsten uit vlottende activa 75100

Credit

1.500,00

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

1.050,00

Verschuldigde of gestorte Belgische belastingen of voorheffingen (op
het resultaat van het boekjaar)

67000

450,00

Aan

75100

Opbrengsten uit vlottende activa

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

1.050,00

Credit

Credit

1.500,00
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Ingehouden roerende voorheffing

45310

450,00

Aan Opbrengsten uit vlottende activa 75100

1.500,00

D.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

Aan Opbrengsten uit vlottende activa 75100

Credit

1.500,00
100.000,00

17. Selecteer de juiste stelling.
In het kader van een herstructurering boekte onze vennootschap een niet-courante minderwaarde op de
realisatie van een machine van 15.000,00 EUR, en studiekosten van 30.000,00 EUR excl. 21% btw. Deze kosten
werden eerder geboekt naar soort, en worden nu geactiveerd.
Bij de activatie zullen we onder meer:
A. De rekening ‘64900 – Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)’ met 51.300,00 EUR
debiteren.
B. De rekening ‘66900 – Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)’ met
15.000,00 EUR crediteren.
C. De rekening ‘20400 – Herstructureringskosten’ met 45.000,00 crediteren.
D. De rekening ‘64900 – Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)’ met 36.300,00 EUR
crediteren.

18. Selecteer de juiste stelling.
Onze NV legde in een vorig boekjaar een voorziening aan van 90.000,00 EUR met betrekking tot een hangend
geschil bij de rechtbank. Vandaag blijkt dat we een totale schadevergoeding van 60.000,00 EUR zullen moeten
betalen. De vennootschap zal naar aanleiding van deze uitspraak onder meer:
A. De rekening ‘16400 – Voorzieningen van overige risico’s en kosten’ met 90.000,00 EUR crediteren.
B. De rekening ‘16400 – Voorzieningen van overige risico’s en kosten’ met 90.000,00 EUR debiteren.
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C. De rekening ‘16400 – Voorzieningen van overige risico’s en kosten’ met 60.000,00 EUR debiteren.
D. De rekening ‘16400 – Voorzieningen van overige risico’s en kosten’ met 60.000,00 EUR crediteren.
19. Selecteer de foute stelling.
Onderneming A bezit een deelneming van 45 procent van onderneming B, en 20 procent van onderneming C.
Onderneming B bezit 80 procent van onderneming C en 60 procent van onderneming D.
A. A heeft een deelnemingsverhouding met B.
B. C is een dochteronderneming van A.
C. A heeft een deelnemingsverhouding met C
D. D is een dochteronderneming van B.
20. Selecteer de foute stelling.
A. Goodwill maakt deel uit van de oprichtingskosten
B. De aanschaffingswaarde van goodwill is het positief verschil tussen de overeengekomen prijs voor het
ondernemingsgeheel of de bedrijfstak, en de boekwaarde ervan.
C. Goodwill kan ontstaan via verwerving van een bedrijfstak of ondernemingsgeheel.
21. Selecteer de juiste stelling.
Onze vennootschap kocht op 01.01.N0 een machine met een aanschaffingsprijs van 150.000,00 EUR (excl. 21%
btw), die lineair wordt afgeschreven over 10 jaar. Op 01.01.N4 wordt de marktwaarde van de machine (op
vaststaande en duurzame wijze) geschat op 170.000,00 EUR. De vennootschap wenst deze
herwaarderingsmeerwaarde tot uitdrukking te brengen in haar boekhouding. Er is voldaan aan alle bijkomende
voorwaarden om een herwaarderingsmeerwaarde te mogen boeken, en de boekhouder volgt de adviezen van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Bij het boeken van de herwaarderingsmeerwaarde zal de vennootschap onder meer:
A. Een 7-rekening crediteren met 80.000,00 EUR.
B. Een 1-rekening debiteren met 80.000,00 EUR.
C. Een 2-rekening debiteren met 80.000,00 EUR
D. Een 7-rekening crediteren met 20.000,00 EUR
22. Selecteer de juiste stelling.
Op 01.01.N0 start de vennootschap met de productie van een complexe, op maat gemaakte installatie, die op
31.12.N1 geleverd zal worden. Met de klant werd een totale verkoopprijs afgesproken van 120.000,00 EUR. De
productiekosten toegerekend aan deze installatie bedragen 50.000,00 EUR in boekjaar N0. De productiekosten
voor boekjaar N1 worden ook op 50.000,00 EUR geraamd.
A. Volgens de “completed contract” methode bedraagt het saldo van de rubriek ’37 – Bestellingen in uitvoering’
op 31.12N0 100.000,00 EUR.
B. Volgens de “completed contract” methode bedraagt het saldo van de rubriek ’37 – Bestellingen in uitvoering’
op 31.12N0 60.000,00 EUR.
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C. Volgens de “percentage of completion” methode bedraagt het saldo van de rubriek ’37 – Bestellingen in
uitvoering’ op 31.12N0 50.000,00 EUR.
D. Volgens de “percentage of completion” methode bedraagt het saldo van de rubriek ’37 – Bestellingen
in uitvoering’ op 31.12N0 60.000,00 EUR.

23. Selecteer de juiste bedrag.
Onze vennootschap kocht op 01.04.N0 een machine aan met levensduur van 5 jaar voor 60.000,00 EUR (excl.
21% btw). In 20N2 werd er op deze machine een herwaarderingsmeerwaarde geboekt van 15.000,00 EUR. De
vennootschap volgt hierbij de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Op 01.03.20N3 wordt besloten de resterende herwaarderingsmeerwaarde te incorporeren in het kapitaal. De
vennootschap crediteert op dat moment de rekening ‘10000 – Geplaatst kapitaal’ met :
A. 3.400,00 EUR
B. 10.000,00 EUR
C. 6.600,00 EUR
D. 9.900,00 EUR
24. Selecteer de juiste stelling.
Gegeven:
Geplaatst kapitaal

1.000.000,00 EUR

Wettelijke reserve

80.000,00 EUR

Te bestemmen winst van het boekjaar

50.000,00 EUR

De minimale vereiste toevoeging aan de wettelijke reserve bedraagt op 31/12/20N0:
A. 2.500,00 EUR
B. 5.000,00 EUR
C. 20.000,00 EUR
D. 0,00 EUR
25. Selecteer de juiste stelling betreffende de herwaarderingsmeerwaarden.
A. Enkel activa die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf dienen te voldoen aan de
actiefgebonden rentabiliteitsvoorwaarde.
B. Deelnemingen geboekt onder de financiële vaste activa komen in aanmerking voor gewone
herwaardering.
C. Immateriële vaste activa komen niet in aanmerking voor herwaardering.
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26. Selecteer de foute stelling.
A. Oprichtingskosten moeten over ten minste 5 jaar worden afgeschreven
B. Geactiveerde kosten bij uitgifte van leningen mogen gespreid worden over de looptijd van de leningen.
C. Oprichtingskosten komen niet in aanmerking voor herwaardering.
27. Selecteer de foute stelling.
A. De minimumhoogte van het geplaatst kapitaal bij oprichting is hoger voor een nv dan voor een bvba.
B. Bij de oprichting van een bvba moet kapitaal gevormd door inbreng in natura steeds volledig volstort worden.
C. Uitgiftepremies moeten voor 25% volstort worden bij inschrijving.
28. Selecteer de juiste volgorde.
De volgende 4 stappen vinden plaats bij het oprichten van een bvba door privé-uitgifte:
·

Stap BANK: de bankrekening wordt gedeblokkeerd.

·

Stap PLAN: het financieel plan en de statuten voor de vennootschap worden opgemaakt.

·

Stap AKTE: de oprichtingsakte wordt verleden.

·

Stap STORTING: de vennoten storten de wettelijke bepaalde percentages.

In welke volgorde mogen deze stappen gebeuren?
A. PLAN, AKTE, STORTING, BANK
B. AKTE, STORTING, PLAN, BANK
C. PLAN, STORTING, AKTE, BANK
D. Geen van bovenstaande

29. Selecteer de foute stelling.
A. Het onbeschikbaar eigen vermogen bestaat onder meer uit de herwaarderingsmeerwaarden, de
wettelijke reserves en de belastingvrije reserves.
B. Om het gecorrigeerd netto-actief te bepalen dient men van het netto-actief het nog niet afgeschreven deel van
de oprichtingskosten en van de kosten van onderzoek en ontwikkeling af te trekken.
C. Er mag geen winst worden uitgekeerd indien op datum van de afsluiting van het boekjaar het gecorrigeerd
netto-actief lager is dan het onbeschikbaar eigen vermogen.
30. Selecteer de juiste journaalpost
Een klant betaald zijn schuld aan onze onderneming van 1.000,00 EUR, exclusief 21% btw, met een cheque.
A. Bij ontvangst van de cheque boekt onze vennootschap:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Credit

41

Kredietinstellingen: R/C

55000

1.210,00

Aan Te incasseren vervallen cheques 54000

1.210,00

B. Bij ontvangst van de cheque boekt onze vennootschap:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Te incasseren vervallen cheques 54000
Aan

Handelsdebiteuren

Credit

1.210,00

40000

1.210,00

C. Bij inning van de cheque boekt onze vennootschap:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

Credit

1.210,00

Aan Handelsdebiteuren 40000

1.210,00

D. Bij ontvangst van de cheque boekt onze vennootschap:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Te innen cheques

55002

Aan Handelsdebiteuren 40000

Credit

1.210,00
1.210,00

31. Selecteer de foute stelling.
Aan een kleine vennootschap wordt op 31.08.N0 een (van vennootschapsbelasting vrijgestelde) kapitaalsubsidie
van 50.000,00 EUR definitief toegezegd voor een machine met een aanschaffingswaarde van 500.000,00 EUR die
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op 30.04.N0 werd aangekocht en lineair over 5 jaar zal worden afgeschreven. De subsidie wordt op 30.09.N0
gestort.
De vennootschap zal:
A. Op 31.12.N0 de rekening ‘75300 – Kapitaalsubsidies’ met 50.000,00 EUR crediteren.
B. Op 31.08.N0 de rekening ‘15000 – Kapitaalsubsidies’ met 50.000,00 EUR crediteren.
C. Op 30.09.N0 de rekening ‘41420 – Te ontvangen kapitaalsubsidies’ met 50.000,00 EUR crediteren.
D. Op 31.08.N0 de rekening ‘41420 – Te ontvangen kapitaalsubsidies’ met 50.000,00 EUR debiteren.
32. Selecteer de juiste stelling.
A. Bij het keuzedividend kunnen aandeelhouders ervoor kiezen hun dividend (netto) om te zetten in
kapitaal.
B. Via het tussentijds dividend kan de onderneming al tijdens het boekjaar de winst van het lopende boekjaar
uitkeren.
C. Via een interimdividend kan de vennootschap op elk moment van het boekjaar beslissen een dividend uit te
keren dat aan de beschikbare reserves is onttrokken.
33. Selecteer de juiste stelling.
De vennootschap heeft een winst van het boekjaar van 25.000,00 EUR. Daarnaast beschikt ze over een
overgedragen verlies van een vorig boekjaar van 40.000,00 EUR. De te bestemmen winst of het te verwerken
verlies zal volledig naar het volgende boekjaar worden overgedragen.
Bij de resultaatverwerking zal de vennootschap onder meer:
A. De rekening ‘79300 – Over te dragen verlies’ debiteren met 15.000,00 EUR.
B. De rekening ‘14100 – Overgedragen verlies (-)’ crediteren met 15.000,00 EUR.
C. De rekening ‘69300 – Over te dragen winst’ crediteren met 25.000,00 EUR.
D. De rekening ‘14100 – Overgedragen verlies (-)’ debiteren met 15.000,00 EUR.
34. Selecteer de foute stelling.
Onze vennootschap wenst een kapitaalverhoging via private inschrijving uit te voeren. Vóór de
kapitaalverhoging stellen we in onze boekhouding volgende saldi vast:
10000 Geplaatst kapitaal

2.000.000,00 EUR

13300 Beschikbare reserves

1.500.000,00 EUR

17300 Kredietinstellingen: schulden op rekening

500.000,00 EUR

Het kapitaal bestaat uit 1.000 aandelen zonder nominale waarde, die elk één duizendste van het maatschappelijk
vermogen vertegenwoordigen. De vennootschap wil 500 nieuwe aandelen uitgeven tegen een
uitgifteprijs/intekenprijs van 3.500,00 EUR per aandeel.

A. De fractiewaarde vóór kapitaalverhoging bedraagt 1.500,00 EUR per aandeel.
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B. De intrinsieke waarde vóór kapitaalverhoging bedraagt 3.500,00 EUR per aandeel.
C. De fractiewaarde na kapitaalverhoging bedraagt 2.000,00 EUR per aandeel.
D. De uitgiftepremie zal 1.500,00 EUR per aandeel bedragen.
35. Selecteer de juiste journaalpost
Een nieuwe bvba wordt opgericht met een geplaatst kapitaal van 100.000,00 EUR, waarvan 25.000,00 EUR
onmiddellijk wordt volstort. Op 01.03.N0 wordt het bewijs van de stichting voorgelegd aan de financiële
instelling, waarna de geblokkeerde rekening wordt vrijgegeven. De vennootschap boekt op dat moment:
A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Ontvangen voorschotten op kapitaal 48900
Aan

Geplaatst kapitaal

Credit

25.000,00

10000

25.000,00

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Niet-opgevraagd kapitaal (-) 10100
Aan

Geplaatst kapitaal

Credit

100.000,00

10000

100.000,00

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

Aan Ontvangen voorschotten op kapitaal 48900

D.

Credit

25.000,00
25.000,00
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Omschrijving

Rek.nr. Debet

Ontvangen voorschotten op kapitaal 48900
Aan

Niet-opgevraagd kapitaal (-)

Credit

25.000,00

10100

25.000,00

36. Selecteer de juiste stelling.
Onze vennootschap verstrekt op 01.07.N0 een lening aan een privépersoon, in één keer terugbetaalbaar op
01.07.N1 voor een totaal van 200.000,00 EUR, inclusief rente. De jaarlijkse rentevoet bedraagt 3% en zit vervat
in de terugbetaling.
Bij het verstrekken van de lening zal onze onderneming:
A. De rekening ‘29100 – Overige vorderingen: vorderingen op rekening’ crediteren met 200.000,00 EUR.
B. De rekening ‘49300 – Over te dragen opbrengsten’ crediteren met 5.825,24 EUR.
C. De rekening ‘55000 – Kredietinstellingen: R/C’ crediteren met 200.000,00 EUR.
D. De rekening ‘65000 – Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden’ debiteren met 5.825,24 EUR.
37. Selecteer de juiste stelling.
De vennootschap kocht in het verleden een installatie aan met een aanschaffingswaarde van 50.000,00 EUR
(excl. 21% btw). Ze boekt hier reeds afschrijvingen op ten belope van 40.000,00 EUR. De installatie wordt nu
(niet-courant) verkocht voor 15.000,00 EUR, excl. 21% btw.
Welke registratie met betrekking tot deze transactie is juist?
A. Het crediteren van de rekening ‘41600 – Diverse vorderingen’ met 18.150,00 EUR
B. Het crediteren van de rekening ‘76010 – Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op
materiële vaste activa’ met 40.000,00 EUR.
C. Het crediteren van de rekening ‘23009 – Geboekte afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting (-)’
met 40.000,00 EUR.
D. Het crediteren van de rekening ‘76300 – Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële
vaste activa’ met 5.000,00 EUR.
38. Selecteer de juiste stelling.
Onze onderneming heeft een openstaande vordering (op ten hoogste één jaar) op een klant (rekening ‘40000 –
Handelsdebiteuren’) ten bedrage van 121 000,00 EUR (inclusief btw). Deze klant wordt voortaan dubieus
beschouwd. Onze onderneming schat het verlies op 100%.
A. De onderneming crediteert de rekening ‘40700 – Dubieuze debiteuren’ met 100.000,00 EUR.
B. De onderneming crediteert de rekening ‘41900 – Overige vorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)’
met 100 000,00 EUR.
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C. De onderneming crediteert de rekening ‘40900 – Handelsvorderingen: geboekte waardeverminderingen (-)’
met 121 000,00 EUR.
D. De onderneming debiteert de rekening ‘63400 – Waardeverminderingen op handelsvorderingen op
ten hoogste één jaar: toevoeging’ met 100.000,00 EUR.
39. Selecteer de juiste stelling.
De vennootschap gaat op 1 maart 20N0 bij een kredietinstelling een termijnkrediet met gelijke
kapitaalaflossingen aan voor 1.000.000,00 EUR met een looptijd van 10 jaar. De lening is jaarlijks
terugbetaalbaar op 1 maart. De intrest bedraagt 2% per jaar, en wordt ook telkens op 1 maart betaald.
Op 1 maart 20N2 zal de vennootschap onder meer:
A. De rekening ‘17300 – Kredietinstellingen: schulden op rekening’ debiteren met 100.000,00 EUR.
B. De rekening ‘42300 – Binnen het jaar vervallende kredietinstellingen: schulden op rekening’ crediteren met
100.000,00 EUR.
C. De rekening ‘55000 – Kredietinstellingen: R/C’ crediteren met 118.000,00 EUR.
D. De rekening ‘65000 – Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden’ debiteren met 20.000,00 EUR.
40. Selecteer de foute stelling.
De vennootschap verwerft een gebouw tegen lijfrente.
A. Op het moment van aankoop zal de rekening ‘16420 – Voorzieningen voor lijfrentecontracten’ gecrediteerd
worden.
B. Bij elke periodieke lijfrentebetaling zal de rekening ‘16420 – Voorzieningen voor lijfrentecontracten’
gedebiteerd worden.
C. Op het moment van de aankoop wordt de rekening ‘22100 – Gebouwen’ gedebiteerd.
D. Op het moment van aankoop wordt de rekening ‘63800 – Voorzieningen voor andere risico’s en
kosten: toevoeging’ gedebiteerd.
41. Selecteer de juiste journaalpost
Een V bracht in een vorig bj een herwaarderingsmeerwaarde op een machine tot uitdrukking in de
boekhouding. De V boekt tijdens de inventarisverrichtingen een afschrijving op deze meerwaarde van 1.000
EUR, en volgt hierbij de adviezen vd Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
Naar aanleiding van deze afschrijving registreert de V onder meer:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Afschrijvingen op materiële vaste activa

63020

Aan Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 12100

Credit

1.000,00
1.000,00
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A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 12100

Aan

Andere onbeschikbare reserves

Credit

1.000,00

13110

1.000,00

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa 12100

Aan

Beschikbare reserves

Credit

1.000,00

13300

1.000,00

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Beschikbare reserves

13300

Aan Geboekte meerwaarden op installaties, machines en uitrusting 23008

Credit

1.000,00
1.000,00

42. Selecteer de juiste journaalpost.
Onze V heeft een deelneming in een dochterV van 60%. Naar aanleiding v/e incorporatie in het kapitaal van
beschikbare reserves, geeft de dochterV bonusaandelen uit. We ontvangen hiervoor 3000 bonusAD met een
NW van elk 100EUR. Onze V boekt:
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A.

Geen enkele boeking moet gebeuren. *

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde 28000

Aan

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Credit

300.000

75000

300.000

Rek.nr. Debet

Credit

B.

Omschrijving

Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde 28000

Aan

300.000

Opbrengsten uit financiële vaste activa

75000

225.000

Ingehouden roerende voorheffing

45310

75.000

Rek.nr. Debet

Credit

C.
Omschrijving

Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde 28000

Aan

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

76900

300.000

300.000

D.
43. Selecteer de juiste stelling.
V Alec bezit 60% van haar dochter, V Bruno, die op haar beurt 55% bezit van V Catherina. Alec koopt nu
rechtstreeks een belang van 5% in Catherina voor 20.000EUR. Deze AD’en vertegenwoordigen een geplaatst
kapitaal van 5000EUR, Alec zal:

48

A. De rekening ‘28200 – Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat:
aanschaffingswaarde’ debiteren met 5.000EUR.
B.
De rekening ‘28000 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde’
debiteren met 20.000EUR.
C. De rekening ‘28000 – Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat:
aanschaffingswaarde’ debiteren met 20.000EUR.
D. De rekening ‘28000 – Deelnemingen in verbonden ondernemingen: aanschaffingswaarde’ debiteren met
5.000EUR.
44. Selecteer de juiste stelling.
De V moet in 20N2 een gepland onderhoud v/e machine laten uitvoeren, en legt hiervoor een voorziening aan
in 20N0 en 20N1. Eind 20N0 (vòòr aanleg vd voorziening) wordt de kostprijs van het onderhoud geschat op
6.000EUR. Eind 20N1 (vòòr aanleg vd voorziening) wordt deze schatting bijgesteld naar 8.000EUR.
Op 31/12/N1 zal men:
A.
De rekening ‘63600 – Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote
onderhoudswerken: toevoeging’ debiteren met 5.000 EUR.
B. De rekening ‘16200 – Voorziening voor grote herstellings-en onderhoudswerken’ crediteren met 4.000
EUR.
C. De rekening ‘63600 – Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken:
toevoeging’ debiteren met 3.000 EUR.
D. De rekening ‘16200 – Voorziening voor grote herstellings-en onderhoudswerken’ debiteren met 4.000
EUR.
45. Selecteer het juiste bedrag.
De V gaat op 01/03/20N0 een lening aan van 100.000 EUR, terugbetaalbaar met 10 halfjaarlijkse annuïteiten
van 10.500 EUR (telkens te betalen op 1/09 en 1/03). De intrestvoet (na vervallen termijn) bedraagt 1% per
zes maanden.Op 1/03/N1 zal men de rekening ‘65000 – Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden’
debiteren met:
A.

9.595 EUR

B.

905 EUR

C.

10.500 EUR

D.

1.000 EUR

46. Selecteer de foute stelling.
Een industriebedrijf krijgt op 01.01.20N0 100.000 emissierechten toegewezen dr de OH voor de komende 2j,
met een reële waarde van 20 EUR per emissierecht. Welke stelling is fout, wnr de onderneming gebruik maakt
vd brutomethode?
A.

Bij de verkrijging vd rechten boekt de onderneming:

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Credit
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Emissierechten

21101

2.000.000

Aan Over te dragen opbrengsten 49300

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Emissierechten

21101

2.000.000

Credit

500.000

Aan Kredietinstellingen: R/C 55000

500.000

B. Indien de onderneming bijkomende rechten aankoopt op de markt, tegen de totale prijs van 500.000 EUR,
boekt ze:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Voorzieningen voor emissierechten: toevoeging 63720
Aan

Voorzieningen voor emissierechten

Credit

1.000.000

16310

1.000.000

C. Als de onderneming na 1 jaar de helft vd emissierechten heeft opgebruikt (wat overeenkomt met een
effectieve kost bepaald in functie vd werkelijke uitsloot van 1.000.000 EUR), boekt ze onder meer:

D.
Indien de onderneming al haar rechten heeft opgebruikt, en ze geen bijkomende rechten heeft
gekocht, boekt ze bij de volledige afrekening na het tweede jaar:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Over te dragen opbrengsten 49300
Aan

Emissierechten

21101

Credit

2.000.000
2.000.000
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*
47. Selecteer de juiste stelling.
De V heeft een te bestemmen winst vh bj van 25.000 EUR. Daarnaast beschikt ze over een overgedragen winst
vh vorig bj van 10.000 EUR. De te bestemmen winst zal volledig worden uitgekeerd ad ADH. De V zal onder
meer:
A.

De rekening ‘14000 – Overgedragen winst’ crediteren

B.

De rekening ‘69300 – Over te dragen winst’ debiteren

C.
D.

De rekening ‘79000 – Overgedragen winst vh vorige bj’ crediteren
De rekening ‘69300 – Over te dragen winst’ crediteren

Datum

31/12/N0

Jaargem. Werknemers 55

31/12/N1

31/12/N2

45

45

Jaaromzet, excl btw

10.000.000 10.000.000 8.000.000

Balanstotaal

3.500.000

3.500.000

3.500.000

48. Selecteer de juiste stelling.
Onderstaande gegevens hebben betrekking op een Belgische, niet-beursgenoteerde V. Het betreft steeds bj’en
die starten na 1 januari 2016.
A.
B.

De V zal enkel voor bj N2 als kleine V worden aangemerkt
De V zal enkel voor bj N3 als kleine V worden aangemerkt

C.

De C zal voor bj N2 en N3 als kleine V worden aangemerkt

D.

Geen van bovenstaande

49. Selecteer de juiste journaalpost.
In het kader v/e herstructurering realiseerde de onderneming een (niet-courante) minderwaarde bij de
verkoop v/e machine van 12.0000 EUR. Deze kosten werden reeds geboekt naar soort. Nu wenst de
vennootschap deze kosten te activeren. Ze registreert:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Herstructureringskosten

20400

12.000

Credit
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Aan Minderwaarde op de realisatie van immateriële vaste activa 66300

12.000

A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 66900

Aan

Minderwaarde op de relisatie van immateriële vaste activa

Credit

12.000

66300

12.000

B.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Minderwaarde op de realisatie van immateriële vaste activa

66300

Aan Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ()

66900

Credit

12.000

12.000

C.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Herstructureringskosten

20400

Aan Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente
bedrijfskosten (-)

66900

D.
50. Selecteer het juiste bedrag.

Credit

12.000
12.000
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De V kocht in bj 20N0 een onroerend goed aan voor 500.000 EUR, waarvan 100.000 EUR voor de grond en
400.000 EUR voor het gebouw. Hiervoor werd in N0 een kapitaalsubsidie van 200.000 EUR toegekend en
volledig ontvangen. Deze kapitaalsubsidies is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De levensduur v/h
gebouw bedraagt 20j. De rekening ‘75300 – Kapitaalsubsidies’ wordt in 20N0 gecrediteerd met:
A.

48.000 EUR

B.

10.000 EUR

C.

8.000 EUR

D.

200.000 EUR

à kapitaalsubsidie (200.000) voor 20 jaar = 10.000€/ jaar ; gebouw telt voor 4/5 van bedrag dus 4/5*10.000 =
8.000 (GEEN IDEE OF DIT JUIST IS, PROBABLY NOT)

51. Het eigen vermogen bestaat uit volgende componenten:
Wat is het bedrag v/h onbeschikbaar eigen vermogen?
A.

130.000

B.

170.000

C.

190.000

D.

162.000

52. Selecteer het juiste bedrag. (WAT IS JUIST?)
Onze V kocht op 01.04.N0 een machine aan met een levensduur van 5 j voor 60.000 EUR. In N2 werd er op deze
machine een herwaarderingsmeerwaarde geboekt van 15.000 EUR. Op 01.03.N3 wordt besloten de resterende
herwaarderingsmeerwaarde te incorporeren in het kapitaal. De V volgt de adviezen vd Commissie voor
Boekhoudkundige Normen. De V crediteert de rekening ‘1000 – Geplaatst kapitaal’ met:
A.

9.900 EUR

B.

10.000 EUR

C.

6.600 EUR

D.

Deze rekening wordt niet gecrediteerd

53. Selecteer de juiste journaalpost.
Een nieuwe bvba wordt opgericht met een geplaatst kapitaal van 100.000 EUR, waarvan 25.000 EUR
onmiddellijk wordt volstort. Bij het verlijden vd oprichtingsakte bij de notaris boekt men:
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Niet-opgevraagd kapitaal (-) 10100
Aan

Geplaatst kapitaal

1000

Credit

100.000
100.000
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A.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Credit

Niet-opgevraagd kapitaal (-) 10100

75.000

Kredietinstellingen: R/C

55000

25.000

Aan

1000

100.000

Rek.nr. Debet

Credit

Geplaatst kapitaal

B.
Omschrijving

Niet-opgevraagd kapitaal (-) 10100
Aan

Geplaatst kapitaal

1000

25.000
25.000

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Kredietinstellingen: R/C

55000

Aan Ontvangen voorschotten op kapitaal 48900

Credit

25.000
25.000

54. Onze NV kocht op 01.06.N0 eigen aandelen voor 50.000 EUR. Deze vertegenwoordigen 10% v/h geplaatste
kapitaal, dat in totaal 250.000 EUR bedraagt. De V zal bij de aankoop (onder meer):
A. De rekening ‘50000 – Eigen aandelen’ met 25.000 EUR debiteren en de rekening ‘13100 – Onbeschikbare
reserve voor eigen aandelen’ met 25.000 EUR crediteren.
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B. De rekening ‘10000 – Kapitaal’ met 25.000 EUR debiteren en de rekening ‘13100 – Onbeschikbare reserve
voor eigen aandelen’ met 25.000 EUR crediteren.
C. De rekening ‘50000 – Eigen aandelen’ met 50.000 EUR debiteren en de rekening ‘13100 – Onbeschikbare
reserve voor eigen aandelen’ met 50.000 EUR crediteren.
D.
De rekening ‘69210 – Toevoeging aan de overige reserves’ met 50.000 EUR debiteren en de
rekening ‘13100 – Onbeschikbare reserve voor eigen aandelen’ met 50.000 EUR crediteren.

55. Selecteer de foute stelling.
Bij het afsluiten v/e termijnkrediet op 01/12/N0 van 50.000 EUR dat over 5 jaar loopt, werden ten bedrage van
5.000 EUR expertisekosten gemaakt (excl btw). De provisiekosten bedragen 1.000 EUR per maand en worden
na vervallen termijn periodiek (per 3 maanden) betaald. Het termijnkrediet van 50.000 EUR wordt pas op
01/05/N1 opgenomen.
Omschrijving

Rek.nr. Debet Credit

Vergoeding aan derden

61300

5.000

Terugvorderbare btw bij aankopen 49959

1.050

Aan

A.

Andere diverse schulden

48930

6.050

De factuur vd expert kan worden geboekt als:

Omschrijving

Rek.nr. Debet Credit

Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 65000

Aan

B.

Kredietinstellingen: R/C

Op 01/03/N1 boekt men:

55000

3.000

3.000
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Omschrijving

Rek.nr. Debet Credit

Toe te rekenen kosten

49200

Aan Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 65000

C.

1.000

Op 31/12/N0 boekt men:

Omschrijving

Rek.nr. Debet Credit

Kosten bij uitgifte van leningen

20100

5.000

Terugvorderbare btw bij aankopen 49959

1.050

Aan

D.

1.000

Andere diverse schulden

48930

6.050

De factuur vd expert kan worden geboekt als:

…
56) Selecteer de foute stelling.
Welke stelling betreffende de voorraden en bestellingen in uitvoering is fout?
A.

Volgens de completed contract method wordt de winst enkel op het einde vh project in resultaat genomen.

B.
FIFO, LIFO en geïndividualiseerde waarde zijnd e enige door de Belgische wetgeving aanvaarde
waarderingstechnieken.
C. Bij stijgende prijzen zal de FIFO methode meestal leiden tot een hogere waardering vd eindvoorraad dan
de LIFO methode.
57) Selecteer de juiste stelling.
Intercom bvba is een aankoopcommissionair die in opdracht van haar klant, V A, hulpstoffen aankoopt bij V B,
met een aanschaffingsprijs van 20.000 EUR, excl 21% btw. Intercom bvba rekent hiervoor een commissie aan
van 1.000 EUR.
Omschrijving

Rek.nr. Debet

Aankoop van hulpstoffen

60100

20.000

Credit
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Terugvorderbare btw bij aankopen 49959
Aan

A.

Leveranciers

4.200

44000

24.200

Op het moment vd aankoop, boekt Intercom bvba:

…
B.

Bij ontvangst vd factuur, boekt V A:

Omschrijving

Rek.nr. Debet Credit

Aankopen van diensten, werk en studies 60200

Aan

C.

Leveranciers

1.000

44000

1.000

Bij ontvangst vd factuur, boekt V A:

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Aankopen van hulpstoffen

60100

Terugvorderbare btw bij aankopen 49959
Aan

D.

Leveranciers

Credit

20.000
4.200

44000

24.200

Op het moment vd aankoop, boekt Intercom bvba:

Omschrijving

Rek.nr. Debet

Exploitatiecommittment

49983

Terugvorderbare btw bij aankopen 49959

20.000
4.200

Credit
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Aan

Leveranciers

44000

24.200
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INLEIDING PSYCHOLOGIE

Professor: Lieven Jonckheere – lieven.jonckheere@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatievorm bestaat uit een schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
EXAMEN

Wij hebben geen examenvragen ontvangen voor dit vak.

INLEIDING SOCIOLOGIE

Professor: Alex Vanderstraeten – alex.vanderstraeten@ugent.be
ALGEMEEN

De evaluatievorm bestaat uit een schriftelijk examen met meerkeuzevragen.
EXAMEN
Symbolische interactionisten beklemtonen:
A. de betekenis die wij aan de situatie geven
B. structurele aanpassing
C. systeem en omgevingsrelatie

Sociale actoren beschikken over een …
1. locatie, een vermogen en een perceptie.
2. locatie, een vermogen en een geheugen
3. een vermogen, een geheugen en een strategie /
Een uurwerk is een voorbeeld van een …
1. Systeem als statische structuur
2. Systeem als een enkelvoudig werkend systeem
3. Terugkoppelingssysteem

Verbale communicatie is een voorbeeld van …
1. digitale communicatie
2. betrekkelijke communicatie
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3. analoge communicatie

Welke patroonvariabele van Parsons hoort niet thuis in zijn typering van de moderne samenleving?
1. particularisme
2. specificiteit
3. instrumentaliteit

An en Leen hebben een discussie over de toename van het aantal echtscheidingen. Volgens An is dit te wijten
aan de veranderde symbolen in verband met het huwelijk. Mensen geven nu een andere betekenis aan
echtscheiding, de rol van de man in het huwelijk, e.d. en dat heeft het huwelijk kwetsbaar gemaakt.
Leen gaat niet akkoord en stelt dat de oorzaak vooral moet gezocht worden in de veranderde rol van het gezin.
Taken zoals opvoeding, socialisatie, e.d. worden meer en meer overgenomen door andere actoren (school, ...)
waardoor het gezin aan relevantie verliest. Welke sociologische theorieën gebruiken deze dames?
1. An: conflictsociologie ; Leen: symbolisch interactionisme
2. An: symbolisch interactionisme ; Leen: functionalisme
3. beide gebruiken benaderingen uit de conflictsociologie

Het formuleren van doelen, het bepalen van een strategie en het uiteindelijk uitvoeren van een strategie passen
in een sociaal systeem, dat in staat is te leren uit zijn omgeving en op een doelgerichte manier de EMIverwerking aan te gaan met zijn omgeving. Dit gegeven verwijst naar welk element uit het AGIL-schema?
1. Adaptation
2. Goal-attainment
3. Integration
4. Latency

We spreken over non-zerosumgames als we het hebben over ...
1. Situaties waarin de optimale uitkomst voor de ene speler afhankelijk is van de keuze van de andere
speler
2. Situaties waarin de winst van de ene gelijk is aan het verlies van de ander
3. Situaties waarin winst voor de éne niet per se verlies voor de andere hoeft te betekenen
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Met het ‘beginsel van het minste belang’ wou Blau in zijn ruiltheorie aanduiden dat
1. Sociale ruil meer omvat dan financiële en economische ruiltransacties
2. De persoon die bij het afbreken van de ruilrelatie het meest te verliezen heeft, de minste macht
heeft in die relatie
3. Ruilrelaties steeds bij kleine transacties beginnen

Het bestaan van een sociale klasse wordt bepaald door
1. De verhouding tussen de productiemiddelen en de productiekrachten
2. De verhouding tussen de arbeidskrachten en de productiemiddelen
3. De verhouding tussen de productiekrachten en de arbeidskrachten

Het gevangenendilemma is een situatie binnen de speltheorie waarbij twee spelers
1. Als ze een individuele rationele keuze maken, beiden even slecht af zijn.
2. Als ze samenwerken, beiden even slecht af zijn
3. Het beste resultaat bereiken als ze beiden uit rationeel oogpunt handelen

Waarom is het symbolisch interactionisme hoopvol voor mensen met een afwijking?
1. Ze kunnen hun afwijking verbergen
2. Afwijking is een sociale constructie
3. Door ‘role taking’ kan men zichzelf veranderen

De civilisatietheorie van Norbert Elias gaat in essentie over…
1. De manier waarop collectiviteiten een eigen beschaving ontwikkelen
2. De wijze waarop disciplineringsmechanismen tot instituties leiden
3. Internalisatie van gedragscodes in een samenleving

De bevordering van een doctor-assistent van de KULeuven tot hoogleraar in de Hogeschool Gent is een goed
voorbeeld van
1. Horizontale sociale mobiliteit in hetzelfde sociale stratum
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2. Verticale en generationele sociale mobiliteit
3. Intragenerationele en verticale sociale mobiliteit

Een voetbaltrainer wordt door de ouders van zijn spelers op de korrel genomen omdat hij zijn eigen
meevoetballende zoon zou bevoordeligen. Dit is een voorbeeld van
1. Een intern rolconflict
2. Een extern rolconflict
3. Differentiële statusinconsistentie

De inwoners van de stad Gent vormen
1. Een sociaal systeem
2. Een collectiviteit
3. Een sociale categorie

Weber onderscheidde vier vormen van sociaal handelen. Twee daarvan zijn volgens Weber een uiting van nietrationele vormen. Dat zijn:
1. Doelrationeel en affectief handelen
2. Traditioneel en waarderationeel handelen
3. Affectief en traditioneel handelen

Het verschil tussen een sociaal netwerk en een sociaal systeem is
1. De frequentie van de relaties
2. Het gestructureerde en duurzame karakter van de relaties
3. Dat een sociaal systeem steunt op objectieve sociale betrekkingen

Het feit dat organisaties doelverwervende sociale systemen zijn, past binnen de opvatting van
A. Organisaties als organische systemen
B. Organisaties als rationele systemen
C. Organisaties als open systemen

62

WISKUNDE VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN I-B

Professor: Philippe Carette – philippe.carette@ugent.be
ALGEMEEN

Het examen bestaat uit een schriftelijk gesloten-boekexamen waarbij de theorie op ca 25% staat en de
oefeningen/ vraagstukken op ca 75%. Er zijn zowel open vragen als meerkeuzevragen met verhoogde
cesuur.
EXAMEN

1-B: 1) a. Als f'(a) = 0 en f''(a) = 0, dan heeft f een buigpunt in a. Argumenteer indien juist, geef
tegenvoorbeeld indien fout. 1) b. Geef het verband tussen dO/dP en puntelasticiteit. Bewijs. 1) c.
Bewijs het Marshall Criterium.
2) Je krijgt een opbrengstfunctie V(p) = 100√p7 / 5p + 2. Bereken de puntelasticiteit en toon aan voor
welke p de opbrengstfunctie stijgend is.
3) Je krijgt een vraagfunctie. Bereken Δp zodat ΔV(p) = +1
4) Je krijgt een functie. Is de HA van f(x) = x = 0? Rechts, links, beiden?
5) Je krijgt 2 integralen.
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STATISTIEK VOOR BEDRIJFSKUNDIGEN I-B

Professor: Philippe Carette – philippe.carette@ugent.be
ALGEMEEN

Het examen bestaat uit een schriftelijk gesloten-boekexamen waarbij de theorie op ca 25% staat en de
oefeningen/ vraagstukken op ca 75%. Er zijn zowel open vragen als meerkeuzevragen met verhoogde
cesuur.
EXAMEN

(11/50 ptn) Een vliegtuig heeft vier motoren. Wanneer een vliegtuig opstijgt voor een vlucht heeft
elke motor een 99% kans op werken. De kans op een werkende motor per vlucht is onafhankelijk van
de succeskans van de andere motoren. Als een vliegtuig 2 of minder werkende motoren heeft, stort
het neer.
a) Wat is de kans dat een vliegtuig neerstort? (8 ptn)
b) Elk jaar vliegen er 2 miljoen vliegtuigen. Hoeveel ervan storten niet neer? (3 ptn)

(11/50 ptn) oefening over gewicht van margarine. De kans dat de inhoud kleiner is dan 250g is 2,5%,
hoeveel is het gemiddelde? Wat is de verdeling bij s=6 en willekeurige n? Stel gemiddelde is 253,9
hoeveel is dan de kans? Is dit betrouwbaar?

(8/50 ptn) De gebeurtenissen A en B zijn onafhankelijk van elkaar.
P(A) = 40% , P(A \/ B) = 70%.
a.
b.

Geef P(B). (4ptn)
Geef P(A | B). (1 pt)

c.

De gebeurtenis C is een complement van P(A \/ B), Geef P(A \/ C). (3 ptn)

ECONOMISCH FRANS I

Professor: Marc Fierens – mar.fierens@ugent.be
EXAMEN

Vragen over textes économiques en travaux pratiques (meerkeuze), vraagstelling ook Frans
1) Geld creëren mag alleen door CEB. Commerciële banken mogen wel kredieten uitschrijven, maar
geen geld creëren. Juist/Fout?
2) Woordenschat: enkele gebruikte woorden op het examen waren: internautes, a bondi, aigus,
empettes. Deze woorden ontbraken dan in een zin.
3) Welk woord past het best? vb. indigence/incidence , déchiffrer/décalculer, calcul/resencement,...
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ECONOMISCH ENGELS I

Professor: Sofie Hondeghem – sofie.hondeghem@ugent.be
EXAMEN
De volgende woorden werden gevraagd op de 'final test' (het examen in juni). Er waren 2 versies van het
examen, de volgende woorden zijn een combinatie van de twee versies. De te studeren woorden kwamen uit
het boekje "thematische woordenschat Engels voor handel en economie". (De te kennen hoofdstukken waren
H8, 9, 10 en 16)
Het examen bestaat echter niet alleen uit vertalingen, ook de te studeren grammatica uit het handboek
"Macmillan English Grammar in context" is van belang. (Voor de final test waren de te kennen hoofdstukken
H7, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 en 34)Er is ook nog een lees- en een luistergedeelte.
Je krijgt 1u30 de tijd voor het examen.
Exhibitor, carboy, trade fair grounds, loss leader ,operator, leaflet ,general interest, to feature, supplement,
supplement, registered trade mark gimmick, collective advertising billing, area code, directory enquiry ,
coverage, to canvas ,workmanship, flawbranding, to launch finish, defect, workmanship, installment, payment
on installment, trade journal, general/special delivery range, dispersion, distortion, breakdown ,open-air stand,
down-market, sales drive, sales forecast, target group, multi-participants, window display, window-shopping,
constituent, appliance, trade buyer, spending power, budget account, nest-egg, commercial break, strengthen,
appeal, area code, viewdata, facsimile transmission

