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Schriftelijk examen 
 

Prof. dr. B. Demarsin 

Inleiding tot het recht (B-KUL-S0A15A) 

 

Instructies voor een goed verloop van het examen: 

1. Schrijf op elk van de antwoordbladen uw naam, voornaam, studentennummer en opleiding. 

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 13 pagina’s).  

3. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten. Ga ook na of u kladpapier gekregen hebt. 

4. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien. Er zijn 10 vragen. Elke vraag staat op 

2 punten. 

5. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk. 

6. Het examen duurt 3 uur. Tijdens deze periode kan niemand zonder dringende redenen het 

examenlokaal verlaten. 

7. Examens van opleidingsonderdelen die in het Nederlands worden gedoceerd, moeten in het 

Nederlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden 

gedoceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent 

ingeschreven in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels 

worden beantwoord. 

8. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord. U geeft alle 

papieren af (examen en kladpapier). 

9. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest volledig 

is ingevuld. 

10. Let op!  Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art.84, 

85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement). Uw codex behoort aan de facultaire regels te 

voldoen.  

11. U moet uw GSM in uw zak of jas vooraan in het lokaal laten liggen. 

 

Veel succes! 

Prof. dr. B. Demarsin 
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1. Geef een korte begripsomschrijving van volgende begrippen. Maak daarbij waar 

mogelijk gebruik van relevante wetsbepalingen.  
 

a) Leg uit: “natuurlijke verbintenis”. 
 

 
Voor definities, zie cursus 
 
 
 
 
 

 
b) Leg uit: “retentierecht”. 
 

 
Voor definities, zie cursus 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) Leg uit: “impliciete bevoegdheden” in de federale staatsstructuur. 
 

 
 
Voor definities, zie cursus 
 
 
 
 
 

 
d) Leg uit: “dwangsom”. 
 

 
 
 
Voor definities, zie cursus 
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2. Paul Jacobs wordt op 1 december 2019 67 jaar en zal op die datum zijn professionele 

loopbaan beëindigen na een carrière van bijna 42 volle dienstjaren. Paul deed jarenlang aan 

pensioensparen. Door jaarlijks het wettelijke maximumbedrag te sparen, wist hij zich te 

verzekeren van een mooi kapitaaltje dat hem bij zijn pensionering zal worden uitgekeerd 

(natuurlijk na afhouding van belasting). Het jarenlange pensioensparen leverde hem 

bovendien jaarlijks een belastingaftrek op, aangezien de overheid pensioensparen 

aanmoedigt door het fiscaal te bevoordelen. Begin februari 2019 merkt Paul dat zijn 

bestendige betalingsopdracht die hij gaf voor de betaling van de maandelijks te sparen som, 

geen doorgang vond. Hij contacteert zijn bank en informeert naar wat er aan de hand is. De 

bankbediende vertelt Paul dat de betalingsopdracht automatisch werd stopgezet, omdat hij 

voor 2019 geen gelden meer kan sparen. De Wet op het pensioensparen van 16 februari 

1987 stelt in artikel 22 immers dat de mogelijkheid tot pensioensparen automatisch stopt op 

1 januari van het jaar waarin men 67 wordt. Paul hoort dit verbouwereerd aan. Wie aan het 

eind van het jaar 67 wordt, heeft dus pech, want die kan in de praktijk 1 jaar minder 

pensioensparen en verliest voor zijn laatste arbeidsjaar zijn belastingaftrek. Paul contacteert 

u met de vraag wat hij kan ondernemen, want hij wil hier niet bij laten. Wat is uw advies?   

 

De wet van 16 feb 1987 moet weg via hiërarchie der normen 

 

Hogere norm = 10 & 11 GW (gelijkheidsbeginsel) 

 

Uitleg nodig over hoe toetsing aan gelijkheidsbeginsel verloopt: 1) heeft het verschil in behandeling 

een geoorloofd doel; 2) is het verschil in behandeling gebaseerd op een pertinent en objectief 

criterium & 3) is het verschil in behandeling evenredig (proportionaliteitstoets)? 

 

Termijn van 6 m is verstreken dus zal men via de gewone rechter moeten gaan en conform art. 26 

GwHof-wet een prejudiciële vraag laten stellen aan het GwHof. 

 

Sanctie zal buiten toepassinglating zijn. 
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3. Hierna volgt een uittreksel van een norm. Bepaal zo precies mogelijk: 

 1°) over welke soort norm het gaat: u moet twee kwalificaties geven: 

  a) een kwalificatie op basis van de titel van de wet 

  b) een kwalificatie op basis van de inhoud van artikel 91 van de norm 

 2°) de grondwettelijke basis van artikel 91 van de norm. 

 3°) of de voorliggende norm een formele wet is en waarom? 

 4°) of de voorliggende norm een materiële wet is en waarom? 

 
Motiveer ook uw antwoord. 

 

 

WET 28 DECEMBER 2011 HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN 

 

Albert II, Koning der Belgen,  

 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij 

bekrachtigen hetgeen volgt :  

 

[…] 

 

Titel 4 -Pensioenen 

Artikel 91 

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wettelijke bepalingen inzake 

overheidspensioenen aanvullen, opheffen en wijzigen. 

Artikel 92 

[…] 

 

Gegeven te Brussel, 8 januari 2012. 

ALBERT 

Van Koningswege : 

 

De Minister van Justitie, 

A. TURTELBOOM 

 

Met 's Lands zegel gezegeld : 

De Minister van Justitie, 

A. TURTELBOOM 
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1°  a. Programmawet of een mozaïekwet (verzamelwet) 
 
 b. Wet tot toekenning van bijzondere volmachten (bijz. volmachtenwet) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2° art. 105 GW 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3° Het is een formele wet want het is een beslissing van de federale wetgevende macht.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4° Het is een materiële wet want het gaat om algemene regels uitgevaardigd door een 
daartoe bevoegde overheid (i.c. de federale wetgevende macht).  
 

 

4. VZW Natuurpunt klaagt in het voorjaar van 2019 de situatie aan dat de biodiversiteit in de 

Dijlevallei er sterk op achteruit gaat. Dat komt doordat de Dijle zeer vervuild is, aangezien heel wat 

gemeenten in het Leuvense geen systeem van gescheiden waterafvoer hanteren. VZW Natuurpunt 

is des te meer verbolgen, vermits de Lidstaten van de EU nochtans de volgende Europeesrechtelijke 

milieuregel al tegen 2015 in nationale wetgeving dienden om te zetten: “Elke lidstaat heeft de 

verplichting om al het stedelijk afvalwater van agglomeraties van meer dan 10 000 mensen te doen 

opvangen en te behandelen alvorens het in rivieren en waterlopen te lozen”. Jozefien Poppe uit 

Kessel-Lo is zeer blij dat de implementatie van de voormelde regel uitblijft. Zij is namelijk niet 

aangesloten op het openbare riolerings- en zuiveringsnetwerk en loost haar afvalwater dus 

rechtstreeks in de Dijle. Door het uitblijven van de Vlaamse implementatie van de Europese 

regelgeving hoeft Jozefien voorlopig geen kosten te maken om zich aan te sluiten op de riolering, 

zo beweert ze althans. 

 

 

a) Aan welk soort Europese regelgeving wordt in de voormelde opgave gerefereerd? Geef de 

definitie en bovendien de juridische grondslag van dergelijke norm in het toepasselijke 

verdragsrecht. 

b) Hoe kan de Europese Commissie tegen de beschreven situatie optreden? 
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c) Licht toe wat VZW Natuurpunt juridisch kan ondernemen tegen Jozefien nu zij overduidelijk ingaat 

tegen de voormelde milieunorm van de EU? 

d) Licht toe wat VZW Natuurpunt juridisch kan ondernemen tegen de bevoegde overheid? 

 

a) Het is een Europese richtlijn. De grondslag is art. 288 VWEU en daarin staat ook letterlijk 
de definitie. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Bij verkeerde of laattijdige omzetting zal de commissie volgens de procedure voorzien in 
art. 258 VWEU 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Tegen Jozefien niets, want in de horizontale verhouding tussen burgers hebben laattijdig 
omgezette richtlijnen geen directe werking. De VZW kan dus Jozefien niets verwijten. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Het is de schuld van de overheid dat de richtlijn niet correct of tijdig werd omgezet. Dat 
is een fout in de zin van art. 1382 BW. Als er schade en causaal verband is, kan men van de 
overheid schadevergoeding vragen. 
 

 
5. Lees de volgende bepalingen/normen en kwalificeer hun aard als suppletief, 
dwingend of van openbare orde. Motiveer deze kwalificatie telkens afdoende. 

 

 

a) art. 13 Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak. 
 

 
Lid 1 = aanvullend (mogelijkheid voor handelaar) 
Lid 2 = dwingend (verplichte vermeldingen ) 
 

 
b) art. 1754 BW 

 

 
Aanvullend recht- de wettelijke regeling geldt “behoudens andersluidend beding” 
 
 

 
c) art. 1 Wet 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging 

 

 
Openbare orde – Strafsanctie voorzien in art. 3  
 
 

 
d) art. 1456 BW. 
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Aanvullend recht – men kan zelf anders bepalen via het huwelijkscontract 
 

 
 

6. Twee moslima’s werden de toegang tot het stedelijk zwembad Plantin Moretus in 

Borgerhout ontzegd, omdat ze er niet mochten zwemmen met een boerkini (een tuniekje 

met lange mouwen waar een hoofddoek aan genaaid is, gecombineerd met een legging in 

badstof) die ze wensten te dragen. Het nieuwe gemeentelijk zwembadreglement dat bij de 

ingang uithangt vermeldt onder de rubriek kledingvoorschriften tegenwoordig als toegelaten 

kledij “een zwembroek, zwemshort tot maximaal boven de knie, zwempak of bikini”. De 

dames vinden deze kledingvoorschriften maar niets. Zij vragen u om juridisch advies. Leg 

uit en verwijs naar de relevante rechtsgronden. 

 

Gemeentereglement aanvechten binnen de 60 dagen via een beroep tot nietigverklaring bij de Raad 

van State, gebaseerd op art. 14 RvSt-Wet.  

De hogere norm zou kunnen zijn de vrijheid van religie (in GW of EVRM). 

Sanctie is nietigheid. 

 

Art. 159 GW kan ook als ze als gevolg van normovertreding voor de rechter worden gedaagd. Daar 

roepen ze dan de niet-toepassing in om de voormelde redenen. 

 

 
 

7 

7. Vóór de verkiezingen van 26 mei 2019 werd er veel gepraat over de nood aan 

flexibilisering van onze arbeidsmarkt. Door de bestaande Belgische arbeidsregelgeving is 

nachtwerk en flexibel werk momenteel slechts beperkt toegelaten. Door haar rigide 

arbeidsmarkt ligt België in vergelijking met de buurlanden echt niet goed in de markt bij de 

sector van de e-commerce, die tegenwoordig nochtans veel jobs kan opleveren. Door 

nachtarbeid goedkoop en gemakkelijk toe te laten, verkiezen bedrijven als BOL.com of 

Zalando zich in Nederland te vestigen. Immers alleen met een flexibele arbeidsmarkt 

kunnen zij hun slagzin “vandaag besteld, morgen afgeleverd” waarmaken. Daarvoor moet 

s’ nachts kunnen gewerkt worden. Een aantal federale parlementsleden beseft dat België 

dringend maatregelen moet nemen om de arbeidsmarkt te flexibiliseren door de 
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verregaande beperkingen op nachtwerk af te schaffen. Zij willen daarvoor niet wachten tot 

een nieuwe federale regering op de been is gebracht, want er is geen tijd te verliezen! Licht 

in detail toe hoe dergelijke wetgeving in het federale parlement kan worden gestemd en 

welke procedure daarvoor moet worden gevolgd. Wees zo gedetailleerd mogelijk en leg uit 

welke verschillende stappen daarvoor zullen moeten (of kunnen) worden gezet.  

 

SCHEMATISCH ANTWOORD (uitschrijven is nodig + vermelding van artikelen uit GW of RvST) 

Voorstel van Wet  inoverw.--> Eventueel RvSt.--> commissie plenaire (Monocameraal (art. 74 GW) + gewone 

meerderheid)  bekrachtiging & afkondiging  publicatie en inwerkingtrediing.  

 

 
 
 

 

 
8. Geef in het kadertje aan wie/welke instantie bevoegd is voor de aangegeven 
rechtshandeling/beslissing. U scoort een ¼ punt per juist antwoord. 
 

 
i) Het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden 
van het wettelijk gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden? 
 

 
Federale overheid 

 
ii) De behandeling van het hoger beroep ingesteld 
door een volwassen overtreder tegen een 
gemeentelijke administratieve geldboete? 
 

 
politierechtbank 

 
iii) De behandeling van een annulatieberoep tegen 
een besluit van de Waalse Gewestregering 
wegens strijdigheid met het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel? 
 

 
Raad van State 

 
iv) Het uitvaardigen van normen inzake de kwaliteit 
van de dierlijke producten met het oog op het 
verzekeren van de veiligheid van de 
voedselketen? 
 

 
Federale overheid 

 
v) Het beslechten van de vordering van €1.520 
ingesteld door Jan tegen zijn buurman Peter, 
wegens het onbetaald blijven van diens beloofde 

 
Vrederechter 
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bijdrage in het hekwerk dat recent op de 
perceelsgrens werd geplaatst?  
 

 
vi) Het regelen van het taalgebruik in 
faciliteitengemeenten  
 

 
Federale overheid 

 
vii) Een geschil over de uitbetaling van een 
achterstallige invaliditeitsuitkering van 4260 euro. 
 

 
Arbeidsrechtbank 

 
viii) De behandeling van het hoger beroep tegen 
een vonnis inzake een geschil over de uitbetaling 
van een tegemoetkoming aan personen met een 
handicap dat de verweerder veroordeelt tot een 
eenmalige betaling van € 562? 
 

 
Arbeidshof. 

 

 

 
9. a) ALL FRUITS verkoopt aan BERRY NV een partij blauwe druiven in blik onder het 

beding dat betaling van de koopprijs zal plaatsvinden 8 dagen na levering. Wanneer ALL 

FRUITS door BERRY NY wordt gedagvaard tot nakoming verweert ALL FRUITS zich met 

een beroep op de exceptio non adimpleti contractus. Zal het verweer van ALL FRUITS 

slagen? Leg uit.   

 

Enac kan niet slagen, want  er is een voorleveringsplicht. All Fruits moet contractueel immers eerst leveren 

en zodoende kan het zich niet beroepen op de ENAC. De schulvordering tot betaling is immers nog niet 

opeisbaar. 

 

 
b) ALL FRUITS verkoopt aan BERRY NV een partij gepelde doch niet-ontpitte druiven in 

blik. Per vergissing levert ALL FRUITS echter gepelde en ontpitte druiven. Wanneer BERRY 

NV desondanks weigert de ontpitte druiven terug te geven wordt hij door ALL FRUITS 

aangesproken tot betaling van de koopprijs. BERRY NV beroept zich op de exceptio non 

adimpleti contractus. Met succes? Leg uit. 
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Wie weigert de druiven terug te geven, is niet te goeder trouw. Men ligt immers mee aan de basis van het 

niet-opgelost geraken van het probleem. Het beroep op de ENAC zal dus ook hier niet lukken. 

 

 

10. John en Pauline Mertens houden van winterse huiselijke gezelligheid en besluiten op 3 

september 2018, na flink te hebben gespaard, een luxe open haard-systeem voor in hun zithoek 

aan te kopen. Zo kunnen ze op koude winteravonden in de gezellige warmte van het haardvuur 

samen met het hele gezin TV kijken of lezen. Ze kiezen voor een kachelsysteem van het Deense 

merk Hoxter, dat naast tal van andere merken wordt verkocht door BVBA Intra Heating. De 

aankoopprijs van de kachel bedroeg 4590 €, inclusief de installatie van het toestel die binnen 

de 6 weken door de BVBA zou worden verzorgd.  

 

Het haardsysteem wordt op 9 oktober geïnstalleerd. De installateur van BVBA Intra Heating doet 

na installatie een test om te kijken of alles naar wens is, wat het geval blijkt te zijn. Daarop 

betaalt het echtpaar op 10 oktober bij bankoverschrijving het resterende saldo van 3590€ (bij de 

contractsluiting was reeds een voorschot van 1000 euro betaald).  

 

Gedurende de maand oktober of november was het nooit echt koud, zodat het haardsysteem 

pas op 5 december 2018 terug werd opgestart. Op 5, 6 en 7 december loopt alles prima en John 

en Pauline prijzen zich erg gelukkig met hun aankoop. Dat gevoel begint te veranderen op 8 

december. Die avond gaf de kachel een beperkte hoeveelheid rookhinder. Hetzelfde gebeurt 

doorheen de avond van 9 december. Op 10 december stellen John en Pauline bij het opstaan 

vast dat er een hele laag roet op de meubels van hun zithoek ligt. Zij nemen in paniek contact 

op met de BVBA Intra Heating. De BVBA toont zich helaas niet bepaald meegaand en 

argumenteert dat de BVBA Intra Heating in elk geval geen fout te verwijten valt. Bij de installatie 

en het proefdraaien op 9 oktober werkte alles prima. De betaling van het restsaldo door het 

echtpaar was het beste bewijs dat alles naar wens was. Zodoende weigert de BVBA Intra 

Heating John en Pauline Mertens tegemoet te komen.  

 

De BVBA Intra Heating adviseert het echtpaar contact op te nemen met de Deense fabrikant 

Hoxter. Het echtpaar doet dat, maar vindt met zijn klachten ook daar geen gehoor.  
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a) John en Pauline Mertens vragen zich af welke stappen zij kunnen ondernemen en op welke 

rechtsgronden. 

 

 

Vraag in verband met consumentenrecht  

 

Antwoord is te vinden art. 1649 bis en volgende over de consumentenkoop.  

 

 
b) Uitvoerig onderzoek wijst naderhand uit dat de rookproblemen te wijten zijn aan het feit dat de 

schouw van het echtpaar onvoldoende breed is. Dat brengt met zich mee dat de afzuigkracht eerder 

zwak is wanneer er buiten onvoldoende wind staat. Om rookproblemen te voorkomen moet de 

schouw idealiter worden verbreed of opgehoogd. Ook de installatie van een speciale afzuigventilator 

in de schouw zou het probleem kunnen verhelpen. Wanneer het echtpaar Mertens de BVBA Intra 

Heating in rechte aanspreekt, verwijst die naar de algemene voorwaarden op de website. In het 

bijzonder verwijst de BVBA naar artikel 7 dat luidt als volgt: 

Het saldo van de aankoopprijs is slechts verschuldigd na de installatie en het succesvol 

proefdraaien van het kachelsysteem. De klant beschikt vervolgens over 30 dagen om het 

saldo te vereffenen. Met de betaling van het saldo keurt de klant het aangekochte product en 

de installatie ervan definitief en onherroepelijk goed, zodat naderhand daarover geen enkele 

klacht meer mogelijk is. 

Geconfronteerd met deze clausule zinkt de moed hen in de schoenen. Zij vrezen hun zaak te gaan 

verliezen, omdat ze ten aanzien van dit argument echt geen antwoord meer kunnen bedenken. U 

bent de rechter in dit geschil. Wat oordeelt u? 

 

De clausule is relatief nietig want in strijd met art. 1649 octies BW.  

Deze bepaling is van dwingend recht (ter bescherming van zwakke groep, i.c. de consument) 

LET OP: De rechter zal dit ondanks de relatieve nietigheid toch ZELF opwerpen want het gaat om 

consumentenrecht (dit is een uitzondering op normale regel dat alleen regels van openbare orde 

kunnen worden ingeroepen door de rechter). 

 

 


