Verbes et adjectifs suivis d'une préposition
afhangen van
antwoorden op
bang zijn voor
bedreigen met
beginnen met
behoefte hebben aan
belangstelling hebben voor
beschuldigen van
bestaan in
zich bewust zijn van
bezig zijn met
bezwaar hebben tegen
blij zijn met
denken aan
dol / gek zijn op
dromen van
gaan om (impersonnel)
gaan naar
genieten van
genoeg hebben van
gewend zijn aan
het hebben over
op de hoogte brengen van
op de hoogte zijn van
hopen op
houden van
herinneren aan
kijken naar
klaar zijn met
klagen over
komen van
tegen (iets) kunnen
lachen om
leiden tot
letten op
lijden aan
lijken op
luisteren naar
te maken hebben met
nadenken over
nodig zijn voor
ophouden met
overtuigen van
praten over
reageren op
de reden zijn voor
rekenen op
rekening houden met
slagen in
spijt hebben van
in staat zijn tot
streven naar
stappen uit
tevreden zijn met
trots zijn op
twijfelen aan
veranderen aan
verlangen naar
vragen naar
waarschuwen voor
wachten op
werken aan
wijzen op
iets zeggen over
zeker zijn van
zin hebben in
zoeken naar
zorgen voor
zich zorgen maken over

dépendre de
répondre à
avoir peur de
menacer de
commencer par
avoir besoin de
s'intéresser à
accuser de
consister en
être conscient de
être occupé à
voir des inconvénients à
être content de
penser à
être fou de
rêver de
s'agir de
aller à
profiter de
en avoir assez de
être habitué à
parler de
mettre au courant de
être au courant de
espérer en
aimer
rappeler quelque chose
regarder
avoir fini
se plaindre de
venir de
pouvoir faire face à (quelque chose)
rire de
mener à
faire attention à
souffrir de
ressembler à
écouter
avoir à voir avec
réfléchir à
être nécessaire à
arrêter de
convaincre de
parler de
réagir à
être la raison, le motif de
compter sur
tenir compte de
réussir à (attention : voor een examen slagen)
regretter
être capable de
désirer, aspirer à
descendre, sortir de
être satisfait de, se contenter de
être fier de
douter de
changer à
désirer
s'informer de
prévenir de
attendre
travailler à
attirer l'attention sur, signaler
dire quelque chose à propos de
être sûr de
avoir envie de
chercher
s'occuper de, veiller à
se faire du souci à propos de, s'inquiéter de

