
 
 

1. Tot welk van de volgende deelgebieden van het recht horen de regels omtrent 
onrechtmatige daad?  

a. Het strafrecht. 
b. Het bestuursrecht. 
c. Het privaatrecht. 

 
2. Wat kun je als consument het beste doen als je een product hebt aangeschaft 

onder invloed van misleidende reclame ?  
a. Aangifte doen bij de politie. 
b. Een klacht indienen bij de Autoriteit Consument en Markt. 
c. Een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 
3. Een tijd geleden werd een filmpje van een vechtpartij tussen schoolkinderen 

online gezet op Youtube. Stel dat de ouders van het mishandelde kind van 
Youtube hadden geëist om het filmpje offline te halen. Zou Youtube dan daartoe 
verplicht zijn geweest? 

a. Nee, want Youtube is slechts doorgeefluik van de informatie. 
b. Ja, mits het filmpje onmiskenbaar onrechtmatig is. 
c. Misschien als het voldoende aannemelijk is dat het filmpje  onrechtmatig 

zou kunnen zijn. 
 

4. Je hebt een muziek-CD in de winkel gekocht. De licentievoorwaarden zeggen 
niets over kopiëren of verder verspreiden. Je maakt een kopie van de inhoud van 
de CD op je PC en je verkoopt het origineel door aan Piet. Welke van de volgende 
stellingen is juist? 

a. Je handelingen maken geen inbreuk op het auteursrecht. 
b. Je handelingen maken geen inbreuk op het auteursrecht mits je je eigen 

kopie van de CD wist als je het origineel doorverkoopt. 
c. Je handelingen maken inbreuk op het auteursrecht. 

 
5. De Nederlandse Volleybalbond publiceert op haar website de uitslagen en standen 

van alle door haar georganiseerde competities. De website van een volleybalclub 
neemt hiervan de uitslagen en standen over van competities waarin een team van 
de club speelt. Maakt de volleybalclub hiermee inbreuk op het databankenrecht 
van de Volleybalbond?  

a. Ja. 
b. Nee, want de volleybalbond heeft niet substantieel in haar website 

geïnvesteerd. 
c. Nee, want de website van de volleybalbond is geen databank . 

 
 
 
 



6. Je boekt een vlucht bij de KLM. Een tijdje later ontvang je een e-mail met een 
nieuwe aanbieding van de KLM. Je had bij je boeking niet aangegeven dat je 
verdere e-mails wilde ontvangen. Welke van de volgende stellingen is juist?  

a. De nieuwe e-mail van de KLM is onrechtmatig omdat je er geen 
toestemming voor hebt gegeven. 

b. De nieuwe e-mail is rechtmatig maar de KLM moet je wel de 
mogelijkheid bieden om aan te geven dat je geen verdere e-mails wilt 
ontvangen. 

c. De nieuwe e-mail is onrechtmatig omdat dit een verwerking van een 
persoonsgegeven is die niet verenigbaar is met het doel waarvoor het 
gegeven is verzameld. 

 
7. Wat zegt het materiële legaliteitsbeginsel in het strafrecht?  

a. Alleen stoffelijke zaken kunnen gestolen worden. 
b. Een feit is niet strafbaar als het niet op het moment van plegen in een wet 

als expliciet strafbaar is gesteld. 
c. Een feit is niet strafbaar als de relevante strafbepaling in strijd komt met 

de grondwet. 
 

8. Welke van de volgende redenen speelde een rol bij de invoering van 
kennistechnologie voor de ondersteuning van aanvragen op bijstandsuitkeringen?  

a. Kennistechnologie helpt foute beslissingen te voorkomen. 
b. Kennistechnologie leidt tot snellere beslissingen. 
c. Kennistechnologie helpt om digitaal procederen mogelijk te maken. 

 
 
 

  



Antwoorden: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a 


