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1 Z E L F S TA N D I G E  
N A A M W O O R D E N

1.1 Eigennamen
Eigennamen beginnen met een hoofdletter. Ze hebben
over het algemeen geen meervoudsvorm.

Je vous présente Antoine. (eigennaam)

1.1.1 Geografische benamingen
Geografische benamingen zijn eigennamen en zijn
onveranderlijk. Ze worden over het algemeen voorafge-
gaan door het bepaald lidwoord.

Vrouwelijk Mannelijk Meervoud Zonder lidwoord
La France Le Bénélux Les États-Unis Paris
La Suisse Le Mexique Les Antilles Cuba
L'Europe L'Atlantique Les Pays-Bas Manille

en France au Bénélux aux États-Unis à Paris
en Suisse au Mexique aux Antilles à Cuba

1.1.2 Benamingen van nationaliteiten
Namen van inwoners van een land of een stad worden
met een hoofdletter geschreven en hebben verschil-
lende uitgangen, afhankelijk van het geslacht en het
getal.

les Allemands, les Allemandes
les Parisiens, les Parisiennes

Let op ! Benamingen van nationaliteiten kunnen ook
bijvoeglijk gebruikt worden. Ze worden dan met een
kleine letter geschreven en richten zich in geslacht en
getal naar het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen.

Notre plus gros client est espagnol.
Contactez notre agence berlinoise.

1.2 Overige zelfstandige
naamwoorden

Bij zelfstandige naamwoorden staat vaak een lidwoord
(zie 2), een bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijk
gebruikt voornaamwoord (zie 3).

1.2.1 Geslacht van zelfstandige
naamwoorden

Zelfstandige naamwoorden in het Frans zijn mannelijk
of vrouwelijk. Er zijn enkele categorieën woorden die
in de regel mannelijk c.q. vrouwelijk zijn. 

Mannelijk
Zelfst.nw. op –isme : Le capitalisme, le socialisme, etc.
Zelfst.nw. op –ment : Le développement, un arrangement, etc.
Zelfst.nw. op –au : Le bureau, un bateau, etc.
Zelfst.nw. op –eur : Un directeur, un vendeur, etc.
Zelfst.nw. op –age : Le kilométrage, le chômage, etc.

Vrouwelijk
Zelfst.nw. op –tion : La consommation, une présentation, etc.
Zelfst.nw. op –té : La société, l’égalité, etc.
Zelfst.nw. op –tude : L’exactitude, une habitude, etc.
Zelfst.nw. op –ie : L’industrie, la compagnie, etc.
Zelfst.nw. op –e : L’entreprise, la machine, etc. 

Let op ! Er zijn veel uitzonderingen op deze regel. 
Bij twijfel: raadpleeg het woordenboek.

1.2.2 Meervoud van zelfstandige 
naamwoorden

De meeste zelfstandige naamwoorden eindigen in het
meervoud op s.

Enkelvoud Meervoud
un salarié des salariés
une facture des factures
Zelfst.nw. met uitgang op -al :
un journal des journaux
un local des locaux
Zelfst.nw. met uitgang op -(e)au :
un plateau des plateaux
un tuyau des tuyaux
Zelfst.nw. met uitgang op -s, -z, -x :
le bras les bras
un gaz des gaz
un prix des prix
Enkele uitzonderingen :
un travail des travaux
un bijou des bijoux
un œil des yeux
un œuf des œufs

Let op ! In het meervoud is de klank œu [∅ ]
gesloten en wordt de f niet uitgesproken.

un œuf      des œufs
un bœuf    des bœufs

1.2.3 Namen van beroepen
Namen van beroepen worden zonder lidwoord gebruikt
wanneer ze naamwoordelijk deel van het gezegde zijn.

Je suis représentant.
Avant de devenir directeur, j’étais assistant.
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2 L I D W O O R D E N
Het lidwoord staat vóór een zelfstandig naamwoord
(persoon of zaak) en geeft het geslacht en getal daarvan
aan. 

2.1 Onbepaald lidwoord
Het onbepaald lidwoord staat vóór een zelfstandig
naamwoord (persoon of zaak) dat (nog) onbekend is.

Enkelvoud Meervoud
Mnl. un candidat des candidats
Vrl. une marque des marques

2.2 Bepaald lidwoord
Het bepaald lidwoord staat vóór een zelfstandig naam-
woord (persoon of zaak) dat al bekend is.

Enkelvoud Meervoud
Mnl. le salarié, l’effectif les salariés, les effectifs
Vrl. la réunion, l’heure les réunions, les heures

Het bepaald lidwoord kan ook een algemeen begrip 
uitdrukken.

Le travail, la gestion, l’informatique, les affaires...

Let op ! Bij de voorzetsels de en à, gevolgd door de 
lidwoorden le en les, vindt samentrekking plaats.

de + le = du de + les = des
Je sors du bureau. Discutons des contrats.

à + le = au à + les = aux
Nous serons au Salon. Je dois parler aux fournisseurs.

2.3 Delend lidwoord
Het delend lidwoord geeft een onbepaalde hoeveelheid
van een geheel aan.

Enkelvoud Meervoud
Mnl. du temps, de l’argent des capitaux
Vrl. de la concurrence, de l’avance des vacances

Let op ! In een ontkennende zin of na een bijwoord
van hoeveelheid (zie 3.3.1) wordt het delend lidwoord
(du, de la, des, de l’) vervangen door de of d’.

Nous vendons beaucoup de fer, mais nous ne vendons
pas d’acier.

3 B I J V O E G L I J K E  
( V O O R ) N A A M W O O R -
D E N  E N  B I J W O O R -
D E N

3.1 Voornaamwoorden
Bijvoeglijk gebruikte voornaamwoorden staan vóór het
zelfstandig naamwoord en richten zich hiernaar in
geslacht en getal.

3.1.1 Aanwijzende voornaamwoorden
Bijvoeglijke aanwijzende voornaamwoorden duiden de
nabijheid of de afstand van een bepaalde persoon of
zaak aan, die eerder genoemd is. Ze staan vóór het zelf-
standig naamwoord.

Mannelijk Vrouwelijk
Enk. ce (cet) cette
Mv. ces ces

Aanwijzende voornaamwoorden in combinatie met 
-ci achter het zelfstandig naamwoord geven nabijheid aan.
(deze, dit)
-là achter het zelfstandig naamwoord geven afstand aan.
(die, dat)

Cette robe-ci est jolie, cette robe-là est laide.

Let op ! Vóór een mannelijk woord in het enkelvoud,
dat begint met een klinker of stomme h, gebruikt men
cet in plaats van ce.

Je peux utiliser cet ordinateur ?

3.1.2 Onbepaalde voornaamwoorden
Zie 8.2.

3.1.3 Bezittelijke voornaamwoorden
De vorm van bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoor-
den wordt bepaald door het bezit en de bezitter (zie ook
4.6 Bezittelijke voornaamwoorden).

Bezit enkelvoud : Bezit meervoud :
un client une cliente des clients des clientes
Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk Vrouwelijk

Bezitter enkelvoud

mon client ma cliente mes clients mes clientes
ton client ta cliente tes clients tes clientes
son client sa cliente ses clients ses clientes

Bezitter meervoud

notre client notre cliente nos clients nos clientes
votre client votre cliente vos clients vos clientes
leur client leur cliente leurs clients leurs clientes

Let op ! Vóór vrouwelijke woorden die beginnen met
een klinker gebruikt men mon, ton, son.

une adresse Voici mon adresse.

3.1.4 Vragende voornaamwoorden
Bijvoeglijke vragende voornaamwoorden worden
gebruikt om duidelijkheid te krijgen over het 
zelfstandig naamwoord waarnaar ze verwijzen.

Mannelijk     Vrouwelijk
Enk. quel quelle
Mv. quels quelles

Met onderwerp : Quels clients seront au
rendez-vous ?

Met lijdend voorwerp : Tu utilises quel ordinateur ?
(omgangstaal)

Met meewerkend vw. : À quelle règle obéissez-vous ?
Na een voorzetsel : Avec quels pays travaillez-vous ?
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3.1.5 Rangtelwoorden
Bijvoeglijk gebruikte rangtelwoorden bepalen de plaats
in een reeks. (Zie ook 7).

premier/première, deuxième, troisième

3.2 Bijvoeglijke naamwoorden
Bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt om een
kenmerk of eigenschap aan te geven. Ze richten zich in
geslacht en getal naar het zelfstandig naamwoord waar
ze bij horen en staan daarvoor of daarachter.

3.2.1 Geslacht en getal van bijvoeglijke
naamwoorden

Enkelvoud Meervoud

Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk Vrouwelijk

gratuit gratuite gratuits gratuites
rentable rentable rentables rentables

Bijv.nw. op industriel industrielle industriels industrielles
-el, -il, -on, -en européen européenne européens européennes

Bijv.nw. op premier première premiers premières
-er, -et discret discrète discrets discrètes

Bijv.nw. op -f actif active actifs actives
neuf neuve neufs neuves

Bijv.nw. op -eux coûteux coûteuse coûteux coûteuses

Bijv.nw. op -al commercial commerciale commerciaux commerciales

Uitzonderingen gros grosse gros grosses
bas basse bas basses
faux fausse faux fausses
blanc blanche blancs blanches
frais fraîche frais fraîches
beau (bel) belle beaux belles

nouveau (nouvel) nouvelle nouveaux nouvelles
vieux (vieil) vieille vieux vieilles
long longue longs longues

3.3 Bijwoorden
Bijwoorden worden gebruikt om de betekenis van een
werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een ander
bijwoord nader te bepalen. Ze zijn onveranderlijk en
staan over het algemeen achter het werkwoord.

Je vous rappelle bientôt.
Nos marges sont peu importantes. 
Les négociations avancent très lentement.

3.3.1 Bijwoorden van graad of
hoeveelheid

Bijwoorden van graad of hoeveelheid geven antwoord
op de vraag: Hoeveel? In welke mate? Sommige bijwoor-
den worden alleen gebruikt bij een :
- werkwoord : beaucoup, tant, autant.

Je voyage beaucoup.
- bijvoeglijk naamwoord of ander bijwoord: très, si.

Cette réunion n’est pas si urgente.
Nous nous connaissons depuis très longtemps.

De meeste bijwoorden van graad of hoeveelheid 
kunnen bij een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord
of bij een ander bijwoord gebruikt worden: trop, peu,
un peu, assez, tellement, presque, entièrement.

Nous avons presque terminé.
Cet ordinateur est presque neuf.
Notre stock est presque entièrement épuisé.

3.3.2 Bijwoorden op -ment
Veel bijwoorden kunnen worden afgeleid van het
bijvoeglijk naamwoord. Achter de vrouwelijke vorm
hiervan komt dan -ment.

Bijvoeglijk naamwoord Bijwoord
Mannelijk Vrouwelijk Onveranderlijk
efficace efficace efficacement
positif positive positivement
long longue longuement, etc.

Bij een aantal bijwoorden valt de uitgang e van de
vrouwelijke vorm van het bijvoeglijke naamwoord weg.

absolument, vraiment, poliment, etc.
Sommige bijwoorden krijgen het accent aigu : é.

énormément, précisément, séparément, etc.
Bijwoorden krijgen de uitgangen -amment et -emment
wanneer ze zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden
die eindigen op -ant en -ent.

abondant abondamment
différent différemment

3.3.3 Vragende bijwoorden
Vragende bijwoorden worden gebruikt om informatie
te krijgen over :

Tijd Quand, quand est-ce que…
Plaats Où, où est-ce que…
Wijze Comment, comment est-ce que…
Hoeveelheid Combien, combien est-ce que…
Oorzaak Pourquoi, pourquoi est-ce que…

Vragende bijwoorden staan aan het begin van de zin,
behalve bij informeel taalgebruik (omgangstaal).

Comment allez-vous ?
Tu travailles combien d’heures par semaine ? 

3.4 Vergrotende trap
De vergrotende trap kan drie verschillende waarden
aangeven : meer dan (plus), gelijk aan (autant, aussi) of
minder dan (moins).

• Met een zelfstandig naamwoord
plus de

Notre entreprise recrute autant de salariés (que l’an dernier).
moins de

• Met een werkwoord
plus

Ce camion consomme autant (que celui-là).
moins

• Met een bijvoeglijk naamwoord
plus

Le nouveau modèle est aussi cher (que l’ancien).
moins

Let op ! De vergrotende trap van bon(s), bonne(s) is 
onregelmatig : meilleur(s), meilleure(s).
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• Met een bijwoord
plus

Nous vous livrerons aussi rapidement (que la dernière fois).
moins

Let op ! De vergrotende trap van bien is onregelmatig :
mieux.

• Met een telwoord of een percentage
Vous avez plus de cinq techniciens à votre disposition.

moins de

3.5 Overtreffende trap
De overtreffende trap geeft twee verschillende waarden
aan : het meeste (le/la/les plus) en het minste (le/la/les
moins).

• Met een zelfstandig naamwoord
Lequel de ces produits offre le plus d’avantages ?

le moins d’

• Met een werkwoord
C’est le mois où nous travaillons le plus

le moins

• Met een bijvoeglijk naamwoord
Quelle est la solution la plus rentable ?

la moins
Let op !
1. Het lidwoord le, la, les en het bijvoeglijk naam-

woord richten zich in geslacht en getal naar het zelf-
standig naamwoord waar ze bij horen.

2. De overtreffende trap van bon(s), bonne(s) is
onregelmatig : le (les) meilleur(s), la (les) 
meilleure(s).

• Met een bijwoord
Voici le modèle que nous vendons le plus fréquemment.

le moins
Let op ! De overtreffende trap van bien is
onregelmatig : le mieux.

4 Z E L F S TA N D I G  
G E B R U I K T E  V O O R -
N A A M W O O RD E N
Het voornaamwoord vervangt meestal een zelfstandig
naamwoord. Soms vervangt het ook een bijvoeglijk
naamwoord of een hele zin.

4.1 Persoonlijke voornaamwoorden

4.1.1 Persoonlijke voornaamwoorden
als onderwerp

Enkelvoud Meervoud
1e pers. je, j’ nous
2e pers. tu vous
3e pers. il, elle, on ils, elles

On kan nous vervangen.
On est allés à notre réunion.

On wordt ook gebruikt als vervanging voor tout le
monde, les gens, quelqu’un...

On est entré dans l’ère du commerce électronique.
On a téléphoné.

4.1.2 Beklemtoonde persoonlijke
voornaamwoorden

Beklemtoonde persoonlijke voornaamwoorden worden
gebruikt om nadruk te leggen op de persoon over wie
het gaat.

Moi, je préfère travailler en équipe.

Enkelvoud Meervoud
1e pers. moi nous
2e pers. toi vous
3e pers. lui, elle eux, elles

Het bijvoeglijk naamwoord même kan achter de 
beklemtoonde voornaamwoorden geplaatst worden, om
nog meer nadruk te geven. 

Il a créé sa société lui-même.

4.1.3 Persoonlijke voornaamwoorden
als lijdend voorwerp

Deze persoonlijke voornaamwoorden vervangen een 
lijdend voorwerp. Ze staan altijd vóór het werkwoord of
hulpwerkwoord in de zin (zie ook 6.7.1).

Enkelvoud Meervoud
1e pers. me, m’ nous
2e pers. te, t’ vous
3e pers. le, la, l’ les

J’ai envoyé les commandes au client. Je les ai envoyées
au client.

Let op ! In de voltooide tijden richt het voltooid deel-
woord zich in geslacht en getal naar het lijdend voor-
werp als dat ervoor staat. 

J’ai vu la fille. Je l’ai vue.

Het lijdend voorwerp kan ook een bijvoeglijk naam-
woord vervangen.

- Êtes-vous satisfaite, Madame ?
- Oui, je le suis.

4.1.4 Persoonlijke voornaamwoorden
als meewerkend voorwerp

Deze persoonlijke voornaamwoorden vervangen een
meewerkend voorwerp. Ze staan altijd vóór het werk-
woord of hulpwerkwoord (zie ook 6.7.1).

Enkelvoud Meervoud
1e pers. me, m’ nous
2e pers. te, t’ vous
3e pers. lui leur

J’ai envoyé les commandes au client.
Je lui ai envoyé les commandes.

Om erachter te komen of het in de zin gaat om een
persoonlijk voornaamwoord als lijdend (4.1.3) of als
meewerkend voorwerp (4.1.4), kan men de vraag
stellen qui ? of à qui ?
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qui ? pers.vnw. als lijd.vw.

Il reçoit un client. Il reçoit qui ? Il le reçoit.

Je contacte Mme Renard. Je contacte qui ? Je la contacte.

Elle appelle M. Chaumel. Elle appelle qui ? Elle l’appelle.

Il invite des clients. Il invite qui ? Il les invite.

à qui ? pers.vnw. als meew.vw.

Elle écrit à Mme Favori. Elle écrit à qui ? Elle lui écrit.

Il téléphone à des clients. Il téléphone à qui ? Il leur téléphone.

4.1.5 Persoonlijke voornaamwoorden als
lijdend en als meewerkend voorwerp
in één zin

Als de beide persoonlijke voornaamwoorden in één zin
voorkomen, dan is de volgorde (zie ook 6.7.2) :

onderwerp + meewerkend voorwerp + lijdend voorwerp + werkwoord
Je vous ai envoyé les commandes. => Je vous les ai envoyées.

meewerkend voorwerp lijdend voorwerp meewerkend voorwerp + lijdend voorwerp

Let op ! Wanneer het meewerkend voorwerp in de derde 
persoon staat (lui, leur) is de volgorde omgekeerd.

onderwerp + lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp + werkwoord
J’ai envoyé les commandes au client. => Je les lui ai envoyées.

lijdend voorwerp       meewerkend voorwerp    lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp

4.2 De voornaamwoorden en en y

4.2.1 Het voornaamwoord en
En staat altijd vóór het werkwoord of het hulpwerkwoord (zie
ook 5.1.3 en 6.7.3). En vervangt het lijdend voorwerp 
wanneer dat voorafgegaan wordt door een delend lidwoord
(du, de la, des of d’).

Nous avons livré des cartons. => Nous en avons livré.

En vervangt ook zelfstandige naamwoorden die worden
voorafgegaan door een aanduiding van hoeveelheid (un, deux,
trois, etc., un peu de, assez de, beaucoup de, trop de,
plusieurs, aucun, etc.)

J’ai envoyé un courrier. => J’en ai envoyé un.
Nous avons plusieurs modèles. => Nous en avons plusieurs.

De aanduiding van hoeveelheid staat na het werkwoord of
voltooid deelwoord.

Let op ! En kan de + zelfstandig naamwoord vervangen bij
werkwoorden die worden gebruikt met het vaste voorzetsel de,
zoals parler de, avoir besoin de, se charger de, etc. Dit geldt
alleen als en terugslaat op zaken.

J’ai besoin de mon ordinateur. => J’en ai besoin.
J’ai besoin de mes collègues. => J’ai besoin d’eux.

4.2.2 Het voornaamwoord y
Y staat altijd vóór het werkwoord of hulpwerkwoord (zie ook
5.1.3 en 6.7.3). Het vervangt het meewerkend voorwerp als
dat voorafgegaan wordt door het voorzetsel à +lidwoord : au, à
la, à l’, aux.

Tu as assisté aux réunions ? => Tu y as assisté ?

Y kan ook bijwoordelijke bepalingen van plaats vervangen, als
deze voorafgegaan worden door à.

Je vais à une réunion. => J’y vais.

Let op ! Y kan alleen zaken vervangen.
Nous tenons à la qualité de nos produits. => Nous y tenons.
Nous tenons à nos clients. => Nous tenons à eux.

4.3 Betrekkelijke voornaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden staan aan het begin van een
bijzin die een persoon of zaak (antecedent) in de hoofdzin
nader omschrijft of bepaalt.

• Qui verwijst naar een persoon of zaak in de hoofdzin. Het is onderwerp
van het werkwoord in de bijzin.

Je représente une société. Cette société est en pleine expansion.
Je représente une société qui est en pleine expansion.

• Que verwijst naar een persoon of zaak in de hoofdzin. Het is 
lijdend voorwerp bij het werkwoord in de bijzin.

Donnez-moi l’adresse des entrepôts. Je dois visiter ces entrepôts.
Donnez-moi l’adresse des entrepôts que je dois visiter.

• Où is bijwoordelijke bepaling van plaats in de bijzin.
Voici le bureau. Nos techniciens travaillent dans ce bureau.
Voici le bureau où nos techniciens travaillent.

• Dont kan vervangen : de + zelfstandig naamwoord.
Nous vendons un produit. La livraison de ce produit est gratuite.
Nous vendons un produit dont la livraison est gratuite.

Dont wordt gebruikt met : 
een bijvoeglijke bepaling (bijvoeglijk naamwoord + de)

Je vais vous montrer les nouveautés. Nous sommes fiers
de ces nouveautés.
Je vais vous montrer les nouveautés dont nous sommes fiers.

een werkwoord + de.
Discutons des contrats. Vous vouliez me parler des contrats.
Discutons des contrats dont vous vouliez me parler.

• Ce qui, ce que, ce dont
Deze vormen worden gebruikt wanneer er geen bepaald
antecedent in de zin staat. Ce vervangt la chose / les choses.

Faites ce qui est nécessaire.
Ce que je vois dans le catalogue est intéressant.
Nous vous livrerons ce dont vous aurez besoin.
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4.4 Aanwijzende voornaamwoorden
Zelfstandig gebruikte aanwijzende voornaamwoorden
worden in plaats van een zelfstandig naamwoord
gebruikt, onder andere om er een plaats in tijd of
ruimte aan toe te kennen.

4.4.1 Enkelvoudige vormen

Mannelijk Vrouwelijk Onbepaald

Enk. celui celle ce (c’)
Mv. ceux celles

De enkelvoudige voornaamwoorden worden gebruikt met :
• de + een zelfstandig naamwoord.

Pendant que je vérifie les factures d’avril, vérifiez celles de mai.

• een betrekkelijk voornaamwoord
Je ferai une proposition à celui qui sera le plus compétitif.

4.4.2 Samengestelde vormen
• Aanwijzende voornaamwoorden in combinatie met

-ci erachter geven nabijheid aan. 
-là erachter geven afstand aan.

Ce catalogue-ci est destiné aux consommateurs, celui-là
bijvoeglijk naamwoord voornaamwoord
aux professionnels.

Er zijn ook onbepaalde vormen : ceci, cela, ça (spreek-
taal).

• Met het werkwoord être : c’est
C’est wordt gebruikt om iets of iemand te identificeren,
te presenteren of aan te kondigen.

Enkelvoud Meervoud

C’est le directeur. Ce sont mes collaborateurs.
C’est moi-même. C’est nous.

C’est + bijvoeglijk naamwoord mannelijk enkelvoud
wordt gebruikt om een oordeel of eigenschap aan te
geven, over een onbepaalde persoon of zaak.

C’est facile. Ce n’est pas facile. (ontkenning)

4.5 Onbepaalde voornaamwoorden
Zie 8.2.

4.6 Bezittelijke voornaamwoorden
Zelfstandig gebruikte bezittelijke voornaamwoorden
vervangen zelfstandige naamwoorden en duiden de
bezitter hiervan aan (zie ook 3.1.3). 

Bezit (Enkelvoud) : Bezit (Meervoud) :
un client une cliente des clients des clientes

Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk Vrouwelijk

Bezitter enkelvoud
le mien la mienne les miens les miennes
le tien la tienne les tiens les tiennes
le sien la sienne les siens les siennes

Bezitter meervoud

le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres
le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres
le leur la leur les leurs les leurs 

Vous avez nos coordonnées, mais nous n’avons pas les
vôtres.

4.7 Vragende voornaamwoorden
Zie 5.4.2 Open vragen.

Enkelvoudig Samengesteld
Persoon qui qui est-ce qui (onderwerp)

qui est-ce que (voorwerp)

Zaak que qu’est-ce qui (onderwerp)
quoi (na voorzetsel) qu’est-ce que (voorwerp)

5 W E R K W O O R D E N

5.1 Infinitief (hele werkwoord)
Een aantal werkwoorden, zoals aimer, demander à,
souhaiter, décider de, espérer, penser, désirer, atten-
dre de, compter, vouloir, pouvoir, savoir, etc. kan
worden gevolgd door een ander werkwoord. Het tweede
werkwoord staat dan in de infinitief.

Je souhaite prendre rendez-vous.
Nous avons décidé de changer de stratégie.

5.1.1 Plaats van de persoonlijke
voornaamwoorden als lijdend
voorwerp/meewerkend voorwerp

In een zin met de infinitief staan de persoonlijke voor-
naamwoorden als lijdend en als meewerkend voorwerp
meteen vóór de infinitief.

Je compte bientôt présenter le directeur à M. Robert. => 
meewerkend voorwerp

Je compte bientôt lui présenter le directeur.
Je désire rencontrer M. Raymond cet après-midi. => 

lijdend voorwerp
Je désire le rencontrer cet après- midi.

5.1.2 Persoonlijke voornaamwoorden:
lijdend en meewerkend voorwerp

Als in een zin met de infinitief zowel een lijdend als
een meewerkend voorwerp staan, dan is de volgorde:
onderwerp + werkwoord + meewerkend voorwerp + lijdend
voorwerp + hele werkwoord
Je pense te rendre mon rapport demain matin. =>
meewerkend voorwerp lijdend voorwerp

Je pense te le rendre demain matin.
meewerkend voorwerp +  lijdend voorwerp

Let op ! Als het meewerkend voorwerp in de 
3e persoon (lui, leur) staat, is de volgorde omgekeerd.
onderwerp + werkwoord + lijdend voorwerp + meewerkend
voorwerp + hele werkwoord
Je veux envoyer la commande aux fournisseurs.

lijdend voorwerp meewerkend voorwerp

=>Je veux la leur envoyer. 
lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp
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5.1.3 Plaats van y en en
De voornaamwoorden y en en staan vóór de infinitief
in de zin.

Je compte aller au Salon de l’automobile. => Je compte
y aller.
J’espère essayer plusieurs modèles. => J’espère en
essayer plusieurs.

5.1.4 Pour + infinitief
Pour + infinitief wordt gebruikt om het doel aan te
geven wanneer het onderwerp van de hoofdzin en dat
van de bijzin hetzelfde zijn.

Nous avons travaillé pour augmenter notre chiffre
d’affaires.
Pour obtenir une réduction, attendez les soldes.

5.2 Onpersoonlijke zinsconstructies
Onpersoonlijke werkwoorden komen alleen voor in de
3e persoon enkelvoud. Il slaat niet terug op een
bestaand onderwerp.

5.2.1 Onpersoonlijke zinsconstructie +
zelfstandig naamwoord

Il y a, il s’agit de, il manque, etc.

Il manque une signature.

5.2.2 Onpersoonlijke zinsconstructie +
infinitief

Il vaut mieux, il faut, il s’agit de, il est question de, il suffit de, il
est + adjectif (important, etc.) + de, etc.

Il s’agit de garder notre clientèle.
Il vaut mieux aller chez le boulanger pour avoir du pain
de qualité. 

5.2.3 Onpersoonlijke zinsconstructie +
onderwerp + vervoegd werkwoord

Il paraît que, il se trouve que, etc.
Il paraît que tu viens à cette réunion.

Let op ! Een aantal onpersoonlijke zinsconstructies
wordt gevolgd door de subjonctif.

Il faut que tu viennes.

5.3 Ontkenning
Ne... pas geeft een ontkenning aan; ne staat vóór en
pas achter het vervoegde werkwoord of hulpwerk-
woord: Je ne viendrai pas au rendez-vous.

Je ne suis pas venu à la réunion.
Let op !
1. Ne wordt n’ vóór een werkwoord dat begint met een

klinker : Il n’est pas dans son bureau.
2. Bij persoonlijke voornaamwoorden gebruikt als

lijdend voorwerp en bij y of en, staat ne meteen vóór
het persoonlijk voornaamwoord.
Vous ne m’avez pas téléphoné.

3. In een zinsconstructie met de infinitief staat 
ne... pas meteen vóór de infinitief als de
ontkenning op dit werkwoord slaat.
J’ai décidé de ne pas venir à l’aéroport.
niet te verwarren met:
Je n’ai pas décidé de venir …

5.3.1 Ontkenning met tijd of plaats
Pas kan worden vervangen door bijwoorden van tijd
(plus of jamais) of plaats (nulle part).

Il ne travaille plus.
Je ne suis jamais venu.
Cette route ne mène nulle part.

5.3.2 Ontkenning met persoon of zaak 
Pas kan ook worden vervangen door onbepaalde voor-
naamwoorden of bijvoeglijke naamwoorden, zoals 
personne, rien of aucun.

Je n’ai aucun problème.

Persoon Zaak

Onderwerp
Personne n’a appelé. Rien n’a été vendu.

Lijdend/meewerkend voorwerp
Il ne connaît personne. Il n’a rien acheté.

5.3.3 Dubbele ontkenning
Ne... ni... ni wordt gebruikt wanneer de ontkenning
betrekking heeft op twee personen of zaken.

Je ne connais ni le produit ni son prix.

5.3.4 Beperking
Ne... que wordt gebruikt om beperking uit te drukken.
Het kan worden vervangen door het bijwoord
seulement.

Vous n’avez reçu qu’un seul message. => Vous avez
reçu seulement un message.

5.4 Vraagzinnen
Er zijn twee soorten vraagzinnen: één met gesloten en
één met open vragen.

5.4.1 Gesloten vragen
Gesloten vragen kunnen alleen beantwoord worden
met oui of non.

• Met inversie van het onderwerp (formele stijl, schrijftaal)
Het onderwerp staat achter het werkwoord en wordt
hiervan gescheiden door een verbindingsstreepje.

Travaillez-vous le samedi ?
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• Met est-ce que (neutrale omgangstaal, spreektaal)
De zinsbouw is gelijk aan die van een bevestigende zin,
met est-ce que aan het begin van de zin.

Est-ce que vous travaillez le samedi ?
• Met intonatie (informele stijl, spreektaal)

De zinsbouw is gelijk aan die van een bevestigende zin;
de stijgende toon aan het eind van de zin geeft aan dat
het om een vraagzin gaat.

Vous travaillez le samedi ?

5.4.2 Open vragen
Open vragen kunnen alleen worden beantwoord door
het geven van nadere uitleg over iets of iemand.

• Met qui
Qui wordt gebruikt wanneer de vraag terugslaat op een
persoon. Qui staat aan het begin van de zin, vóór het
werkwoord (behalve bij informeel taalgebruik).

Qui is onderwerp Qui est à l’appareil ?
Qui is lijd.vw. Qui rencontres-tu ?
Qui is meew.vw. À qui parlez-vous ?

De qui parlez-vous ?
Voorzetsel + qui Pour qui travaillent-ils ?

• Met que, qu’, quoi
Que, qu’ wordt gebruikt wanneer de vraag terugslaat
op een zaak. Que, qu’ staat aan het begin van de zin
(behalve bij informeel taalgebruik).

Qu’ is onderwerp Qu’est-ce qui vous motive ?
Que, qu’, quoi is lijd.vw. Que fabriquez-vous ?
Que, qu’, quoi is meew.vw. À quoi pensez-vous ?

De quoi te souviens-tu ?
Voorzetsel + quoi Par quoi commençons-nous ?

5.5 Lijdende vorm
In de bedrijvende vorm is het onderwerp de hande-
lende persoon; in de lijdende vorm wordt de hande-
lende persoon voorafgegaan door par (door). Het 
lijdend voorwerp wordt dan onderwerp en het werk-
woord komt in de voltooide tijd te staan, en wordt 
vervoegd met het hulpwerkwoord être.

Bedrijvende vorm

Notre société fabrique ces machines.
onderwerp werkwoord       lijdend voorwerp

Lijdende vorm

Ces machines sont fabriquées par notre société.
onderwerp être voltooid deelwoord par + handelende persoon

Let op !
1. In de lijdende vorm wordt het werkwoord être in

dezelfde tijd vervoegd als het werkwoord in de 
bedrijvende vorm (hier de tegenwoordige tijd). 

2. Het voltooid deelwoord richt zich in geslacht en
getal naar het onderwerp (in dit geval gaat het om
ces machines). 

De lijdende vorm wordt ook gebruikt, net als on in de
bedrijvende vorm, als de handelende persoon niet
specifiek is. 

Bedrijvende vorm
On règle les factures à trente jours.

On ouvre les bureaux de 07h00 à 19h00.

Lijdende vorm
Les factures sont réglées à trente jours.

Les bureaux sont ouverts de 07h00 à 19h00.

6 W E R K W O O R D S -
T I J D E N

6.1 Présent (tegenwoordige tijd)
De présent wordt gebruikt om een handeling aan te
geven die in het heden plaatsvindt.

ACHETER CHOISIR VENDRE
Je, j’ achète choisis vends
Tu achètes choisis vends
Il, elle, on achète choisit vend
Nous achetons choisissons vendons
Vous achetez choisissez vendez
Ils, elles achètent choisissent vendent

Let op ! Van een aantal werkwoorden verandert de
stam: 

Acheter => J’achète
Manger => Nous mangeons
Prendre => Nous prenons

6.2 Passé composé (voltooid
tegenwoordige tijd)

De passé composé wordt gebruikt om een handeling
weer te geven die in het verleden afgesloten is. Hij
wordt gevormd door een vervoegd hulpwerkwoord
(avoir of être) en het voltooid deelwoord.

J’ai pris l’avion hier, à 14h30.

ACHETER CHOISIR VENDRE
Je, j’ ai acheté ai choisi ai vendu
Tu as acheté as choisi as vendu
Il, elle, on a acheté a choisi a vendu
Nous avons acheté avons choisi avons vendu
Vous avez acheté avez choisi avez vendu
Ils, elles ont acheté ont choisi ont vendu

6.2.1 Avoir of être ?
De meeste werkwoorden worden met het hulpwerk-
woord avoir vervoegd.
Het hulpwerkwoord être wordt gebruikt bij weder-
kerende werkwoorden.

Je me suis trompé(e).
Het wordt ook gebruikt bij werkwoorden (en
afleidingen daarvan) die een beweging uitdrukken :
retourner, arriver, rester, partir, aller, venir, entrer, sortir,
monter, descendre, tomber, naître en mourir.
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6.2.2 Uitgangen van het voltooid
deelwoord

• Met het hulpwerkwoord avoir
Het voltooid deelwoord richt zich naar het lijdend
voorwerp wanneer dit vóór het hulpwerkwoord staat.

J’ai lu mes notes. Je les ai lues.
lijdend voorwerp lijdend voorwerp 

Let op ! In een constructie met faire in de voltooide
tijd + infinitief, wordt fait nooit vervoegd.

Cette machine, je l’ai fait réparer hier.

• Met het hulpwerkwoord être
Het voltooid deelwoord richt zich in geslacht en getal
naar het onderwerp bij werkwoorden die een beweging
uitdrukken (zie 6.2.1).

Nous sommes allés visiter les services de production.

Bij wederkerende werkwoorden richt het voltooid 
deelwoord zich in geslacht en getal naar het onderwerp
wanneer het wederkerend voornaamwoord lijdend
voorwerp is.

Wederkerend
voornaamwoord

Je me suis dirigé(e)
Tu te, t’ es dirigé(e)
Il/Elle se, s’ est dirigé(e)
Nous nous sommes dirigé(e)s
Vous vous êtes dirigé(e)s
Ils/Elles se sont dirigé(e)s

Elle s’est dirigée vers la salle de réunion.
lijdend voorwerp

betekent : *Elle a dirigé elle-même vers la salle de réunion.
lijdend voorwerp

Wanneer het wederkerend voornaamwoord geen 
lijdend voorwerp is, wordt het voltooid deelwoord niet
vervoegd.

Nous nous sommes acheté une nouvelle imprimante.
meewerkend voorwerp lijdend voorwerp 

betekent : *Nous avons acheté une nouvelle imprimante à nous-
mêmes.                lijdend voorwerp meewerkend voorwerp

6.3 Imparfait (onvoltooid verleden tijd)
Men gebruikt de imparfait om het volgende uit te
drukken :

• een handeling die in het verleden aan de gang was,
Nous discutions, quand le téléphone a sonné.

• een beschrijving,
Les clients paraissaient intéressés.

• een gewoonte of een terugkerende handeling in het verleden.
Auparavant, ces machines tombaient régulièrement en panne.
Quand je travaillais chez AAA, je m’occupais de la comp-
tabilité.

ACHETER CHOISIR VENDRE

Je, j’ achetais choisissais vendais
Tu achetais choisissais vendais
Il, elle, on achetait choisissait vendait
Nous achetions choisissions vendions
Vous achetiez choisissiez vendiez
Ils, elles achetaient choisissaient vendaient

6.4 Venir de + infinitief
Men gebruikt venir de + infinitief om een handeling
aan te geven die in een zeer recent verleden heeft
plaatsgevonden.

Je viens de téléphoner à notre fournisseur. Il veut
nous rencontrer.

6.5 Futur (toekomende tijd)

6.5.1 Futur simple
De futur simple wordt gebruikt om een handeling uit te
drukken die zal plaatsvinden in de toekomst. 

Je dois vous quitter, mais nous reparlerons de cela la
semaine prochaine.

ACHETER CHOISIR VENDRE

Je, j’ achèterai choisirai vendrai
Tu achèteras choisiras vendras
Il, elle, on achètera choisira vendra
Nous achèterons choisirons vendrons
Vous achèterez choisirez vendrez
Ils, elles achèteront choisiront vendront

Let op ! De stam van een aantal werkwoorden kan
veranderen.

Acheter => J’achèterai
Venir => Je viendrai

• Si + présent => futur simple
Si + présent geeft een mogelijkheid aan : het werk-
woord staat in de présent in de bijzin en in de futur
simple in de hoofdzin.

Si vous téléphonez vers 10h30, je vous fixerai un 
rendez-vous.

6.5.2 Futur proche 
De futur proche wordt gevormd door een vorm van het
werkwoord aller + infinitief. Het geeft een handeling
aan die zal plaatsvinden in de nabije toekomst.

Je vais déjeuner bientôt.

6.6 Conditionnel
De conditionnel wordt gebruikt met de werkwoorden
aimer, désirer, vouloir, souhaiter, pouvoir, etc., om
op beleefde wijze een wens of voorstel te formuleren.

Pourrais-je visiter vos entrepôts ?
Je voudrais parler à Monsieur Bardin, s’il vous plaît.

ACHETER CHOISIR VENDRE

Je, j’ achèterais choisirais vendrais
Tu achèterais choisirais vendrais
Il, elle, on achèterait choisirait vendrait
Nous achèterions choisirions vendrions
Vous achèteriez choisiriez vendriez
Ils, elles achèteraient choisiraient vendraient
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• Si + imparfait => conditionnel
Si + imparfait geeft een uitvoerbare mogelijkheid aan :
het werkwoord staat in de imparfait in de bijzin en in
de conditionnel in de hoofdzin.

Si les coûts étaient moins élevés, nous pourrions
baisser nos prix.

Deze zinsconstructie kan ook een niet te realiseren
handeling of toestand in het heden aangeven :

Si la livraison était gratuite (maar je moet ervoor
betalen), nous achèterions vos produits.

6.7 Impératif (gebiedende wijs)
Bij de impératif staan geen persoonlijke
voornaamwoorden (als onderwerp).

Entrez, je vous prie.

ACHETER CHOISIR VENDRE
2e pers. achète choisis vends
1e pers. achetons choisissons vendons
2e pers. mv. achetez choisissez vendez

6.7.1 Plaats van persoonlijke
voornaamwoorden als
lijdend/meewerkend voorwerp

In een zin in de impératif staan persoonlijke voornaam-
woorden als lijdend en als meewerkend voorwerp
meteen na het werkwoord en worden hiervan geschei-
den door een verbindingsstreepje.

Invitons notre client à déjeuner. => Invitons-le à déjeuner.
lijdend voorwerp lijdend voorwerp

Téléphonez à Mme Robert. => Téléphonez-lui.
meewerkend voorwerp meewerkend voorwerp

6.7.2 Persoonlijke voornaamwoorden
als lijdend/meewerkend voorwerp

Als in een zin in de impératif zowel een lijdend als een
meewerkend voorwerp staat, dan staan ze in onder-
staande volgorde :

werkwoord + lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp
Donnez votre rapport à Pierre. => Donnez-le lui.

lijdend vw.    meewerkend vw.       lijdend vw. + meewerkend vw.

Let op ! Van een aantal persoonlijke voornaamwoor-
den als lijdend voorwerp verandert de vorm als ze bij
de impératif staan.

enkelvoud lijd.   meew.  meervoud  lijd. meew. 
vw. vw.   vw. vw.

1e pers. moi moi 1e pers. nous nous
2e pers. toi toi 2e pers. vous vous
3e pers. le, la lui 3e pers. les leur

6.7.3 Plaats van y en en
De voornaamwoorden y en en staan meteen achter het
werkwoord en worden hiervan gescheiden door een
verbindingsstreepje.

Réfléchissez à notre proposition ! => Réfléchissez-y !
Testez plusieurs échantillons. => Testez-en plusieurs.

7 T E L W O O R D E N

In cijfers In letters Rangtelwoord Bijwoord

0 zéro
1 un premier(-ère) premièrement
2 deux deuxième deuxièmement
3 trois troisième troisièmement
4 quatre quatrième quatrièmement
5 cinq cinquième cinquièmement
6 six sixième sixièmement
7 sept septième septièmement
8 huit huitième huitièmement
9 neuf neuvième neuvièmement
10 dix dixième dixièmement
11 onze onzième etc.
12 douze douzième
13 treize treizième
14 quatorze quatorzième
15 quinze quinzième
16 seize seizième
17 dix-sept dix-septième
18 dix-huit dix-huitième
19 dix-neuf dix-neuvième
20 vingt vingtième
30 trente trentième
40 quarante quarantième
50 cinquante cinquantième
60 soixante soixantième
70 soixante-dix soixante-dixième
80 quatre-vingts quatre-vingtième
90 quatre-vingt-dix quatre-vingt-dixième
100 cent centième

Let op ! In België en Zwitserland zegt men septante
voor 70 en nonante voor 90. In Zwitserland zegt men
ook nog huitante of octante voor 80.

7.1 Schrijfwijze van telwoorden
• Samengestelde getallen onder de honderd worden met

een verbindingsstreepje geschreven.
Quatre-vingt-quinze (95)
Trois cent quarante-deux (342)

• Bij de telwoorden 21, 31, 41, etc. wordt het verbind-
ingsstreepje vervangen door et.

Cinquante et un (51)
Soixante et onze (71)

Let op ! 81 wordt uitgesproken als quatre-vingt-un en
91 als quatre-vingt-onze.

• Quatre-vingts en veelvouden van cent krijgen een s
wanneer er geen andere telwoorden achter staan.

80 = quatre-vingts maar 82 = quatre-vingt-deux
300 = trois cents maar 306 = trois cent six
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• Bij telwoorden groter dan of gelijk aan mille, komt
steeds een spatie na elke drie getallen.

1 650 (mille six cent cinquante)
2 500 000 (deux millions cinq cent mille)

• Het hele getal en het decimale getal worden van elkaar
gescheiden door een komma.

17, 5 (dix-sept virgule cinq)
48, 25 (quarante-huit virgule vingt-cinq)

• Gewichten, maten en valuta.
12 500 km (douze mille cinq cents kilomètres)
4 200 euros (quatre mille deux cents euros)

7.2 Breuken
1/1 = la totalité
1/2 = la moitié
1/3 = le tiers 2/3 = les deux tiers
1/4 = le quart 3/4 = les trois quarts
1/5 = le cinquième 4/5 = les quatre cinquièmes, etc.
1/6 = le sixième, etc.

8 H O E V E E L H E I D

8.1 Delend lidwoord
Zie 2.3.

8.2 Onbepaalde voornaamwoorden
Onbepaalde voornaamwoorden geven een niet-precieze
hoeveelheid aan.

8.2.1 Plusieurs
Plusieurs is onveranderlijk.

Nous avons plusieurs clientes intéressées, plusieurs
ont déjà commandé.

8.2.2 Quelques (bijvoeglijk), quelques-
uns, quelques-unes (zelfstandig)

Nous fabriquons quelques modèles en Europe,
quelques-uns en France.

Let op ! Niet te verwarren met quelqu’un, dat op een
onbepaald persoon slaat.

Quelqu’un a demandé à vous voir, ce matin.

Quelque chose wordt gebruikt wanneer het gaat over
een onbepaalde zaak.

Il faut que je vous parle de quelque chose.

8.2.3 Tout, tous, toute, toutes

Mannelijk Vrouwelijk

Bijvoeglijk   Zelfstandig Bijvoeglijk             Zelfstandig

Enk. tout le salon tout toute la clientèle toute
Mv. tous les hôtels tous toutes les chambres toutes

Let op ! Als tous een bijvoeglijk naamwoord in het
mannelijk meervoud is, wordt de s niet uitgesproken.
De s wordt wél uitgesproken als tous zelfstandig is.

Tous les hôtels sont pleins ? - Oui, tous.

Let op ! Tout als voornaamwoord moet niet verward
worden met het onveranderlijke bijwoord tout, dat 
vervangen kan worden door entièrement.

Tout le catalogue présente les tout nouveaux modèles.
voornaamwoord bijwoord

8.2.4 Certains, certaines, d’autres
Nous ouvrons tous les jours jusqu’à 18 heures, mais
certains jours jusqu’à 20 heures, certains/d’autres
jusqu’à 22 heures.

En principe, elle travaille 35 heures par semaine, mais
certaines semaines elle ne travaille que 20 heures et
certaines/d’autres 15 heures seulement.

8.2.5 Chaque (bijvoeglijk), chacun/
chacune (zelfstandig)

Bijvoeglijk Zelfstandig

un billet d’avion chaque billet d’avion chacun
une chambre chaque chambre chacune

Chaque chambre d’hôtel coûte 33 euros. =>
Chacune coûte 33 euros.

8.2.6 Aucun, aucune
Bijvoeglijk Zelfstandig

un paiement aucun paiement aucun
une facture aucune facture aucune

Aucune facture n’a été payée. => Aucune n’a été payée.

Let op ! Personne, aucun en rien worden altijd
voorafgegaan of gevolgd door ne, n’ als er een werk-
woord in de zin staat.

- Personne n’a téléphoné ?
- Non, il n’y a aucun message.

8.2.7 L’un, l’une, l’autre
Je travaille un jour le matin, un jour l’après-midi. =>
L’un le matin, l’autre l’après-midi.

Je travaille une semaine à plein temps et une semaine
à mi-temps. => L’une à plein temps, l’autre à mi-temps.

8.3 Bijwoorden van hoeveelheid
Zie 3.3.1.
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9 T I J D S A A N D U I D I N G
Bepalingen van tijd hangen af van de tijdsperiode
waarin men zich bevindt: het eerder zijn, de gelijk-
tijdigheid of het later zijn met betrekking tot het
moment waarop men spreekt.

Eerder Gelijktijdig Later
Heden hier aujourd’hui demain

hier matin ce matin demain matin
la semaine cette semaine la semaine
dernière prochaine
il y a deux jours dans deux jours

Verleden la veille ce jour-là le lendemain
la veille au matin ce matin-là le lendemain 

matin
l’année d’avant cette année-là l’année d’après
(précédente) (suivante)

9.1 Tijden van de klok
Voor de tijden van de klok bestaan informele
aanduidingen (gebruikt in de dagelijkse spreektaal) en
formele aanduidingen (gebruikt in zakelijke context,
zoals dienstregelingen). 

Tijd Spreektaal Zakelijk taalgebruik
00h00 minuit zéro heures
08h15 huit heures et quart (du matin) huit heures quinze
10h30 dix heures et demie (du matin) dix heures trente
12h00 midi douze heures
12h30 midi et demie douze heures trente
15h00 trois heures (de l’après-midi) quinze heures
19h45 huit heures moins le quart (du soir) dix-neuf heures

quarante-cinq
21h40 Dix heures moins vingt (du soir) vingt et une heures

quarante

9.2 Tijdsduur

9.2.1 Depuis en il y a
lundi     mardi    mercredi

- - - - - [- - - - - | - - - - - |- - -X - -|- - - - —|- - - - - |- - - - - -|- - - - >

aujourd’hui

Depuis geeft de duur van een handeling aan die in het
verleden begonnnen is. Depuis wordt meestal gebruikt
met de présent of de imparfait.

Je travaille depuis lundi. (J’ai commencé lundi.)

Il y a geeft de tijdsduur aan die verstreken is vanaf het
plaatsvinden van een gebeurtenis.  Il y a wordt meestal
gebruikt met de passé composé.

J’ai commencé à travailler il y a deux jours. (J’ai
commencé lundi.)

Let op ! Niet te verwarren met il y a dat de
aanwezigheid van een persoon of zaak op een bepaalde
plaats aangeeft.

Il y a dix personnes dans mon service.

9.2.2 Pendant
Pendant geeft de duur van een handeling aan in het
verleden, het heden of de toekomst.

- - - - - [- - - - - ] - - - - - [- - - - -]- - - - [- - - - - ]- - - - - - >

J’ai travaillé sur ce dossier pendant deux jours.
Je suis absent pendant une semaine.
Je serai en congé pendant quinze jours.

9.2.3 Pour en jusqu’à
Pour en jusqu’à geven de duur van een handeling aan
die eindigt in de toekomst.

mercredi jeudi vendredi samedi

- - - - - |- - - - - | - - - - - |X - - - -[- - - - -|- - - - - |] - - - - - |- - - >

aujourd’hui

Je pars pour deux jours. (jeudi et vendredi)
Je serai absent jusqu’à samedi. (Je reviens samedi.)

9.2.4 Dans
Dans geeft het begin van een handeling aan die in de
toekomst begint.

mercredi jeudi vendredi   samedi dimanche

- - - - - |- - - - - | - - - - - |X- - - -|- - - - -|- - - - [|- - - - - - |- - - >
aujourd’hui

Je pars en voyage dans deux jours. (Je pars samedi.)

9.3 Zinnen met tijdsbepalingen

9.3.1 Gelijktijdigheid
Quand + futur simple geeft twee handelingen aan die
gelijktijdig plaatsvinden in de toekomst.

Quand le client signera, nous aurons du travail.

9.3.2 Eerder zijn
Avant de + infinitief

Je veux conclure cette affaire avant de partir en
vacances.

Let op ! Deze zinsconstructie wordt gebruikt wanneer
beide werkwoorden terugslaan op hetzelfde onderwerp.

9.3.3 Later zijn
Après + infinitif passé. De infinitif passé bestaat uit het
hulpwerkwoord avoir of être (in de infinitief) gevolgd
door het voltooid deelwoord van het werkwoord.

Je passerai commande après avoir vu le catalogue.

Let op ! Deze zinsconstructie wordt gebruikt wanneer
beide werkwoorden terugslaan op hetzelfde onderwerp.
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