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Het vak 

Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële zelfredzaamheid is de nieuwe naam 

voor het vak dat voorheen Management & Organisatie (M&O) heette. Het vak 

Bedrijfseconomie richt zich op de concrete keuzes die moeten worden gemaakt binnen een 

organisatie. Dit in tegenstelling tot het vak Economie, waarbij je je bezig houdt met de 

economie van een heel land, zoals bijvoorbeeld werkeloosheid en inflatie.  

Bij Bedrijfseconomie houd je je dus bezig met wat er binnen een organisatie gebeurt. Je 
komt er achter waarom organisaties bepaalde beslissingen nemen. Hier komt het 
marketing- en het financiële beleid bij kijken. Je leert verbanden te leggen, oorzaken en 
gevolgen aan te geven en conclusies te trekken aan de hand van teksten en cijfers. Verder 
maak je kennis met een balans en leer je hoe je tabellen en grafieken moet lezen. 
Onderwerpen als ondernemingsvormen, kostprijsberekening en aandelen komen hierbij 
aan bod. Ook leer je wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf en krijg je 
inzicht in persoonlijke financiële kwesties als hypotheken en samenlevingscontracten. 
 
Waarom 
Organisaties komen en gaan. Mensen hebben geen baan meer voor het leven, maar 

moeten zelf telkens nieuwe keuzes maken. Financiële zelfredzaamheid neemt in belang 

toe. Jongeren krijgen meer en meer te maken met steeds ingewikkelder financiële 

kwesties. Niet alleen op latere leeftijd, maar juist ook eerder. Ze tellen steeds volwaardiger 

mee als consument, werknemer of contractpartner, inclusief de kleine lettertjes, die voor 

deze leeftijdsfase fikse onvoorziene gevolgen kunnen hebben. Ondernemen is in, ook 

onder jongeren. Meer dan drieduizend jongeren startten jaarlijks een (eenmans)bedrijf: als 

eendagsvlieg, ambitieuze ondernemer in spe of als eerste oriëntatie op het werkend leven, 

bijvoorbeeld als zzp’er. Bedrijfseconomie heeft alles in huis om het ondernemerschap van 

jongeren te stimuleren en hen vertrouwd te maken met wat een organisatie of activiteit tot 

een succes kan maken. 

Vervolgstudie 
Bedrijfseconomie is zeker geschikt als voorbereiding voor opleidingen in de 
bedrijfseconomische en/of commerciële richting. Als je inzicht in getallen hebt, logisch kunt 
nadenken, en niet bang bent voor een flink portie rekenwerk (grafieken en tabellen, 
eenvoudige formules) is het zeker iets voor jou. Het is ook de perfecte aanvulling op het 
vak Economie binnen het E&M-profiel. 
 
Methode 

We gebruiken de lesbrieven van uitgeverij Stoffels. Het voordeel van het werken met 
lesbrieven is dat je een theorie- en werkboek in één hebt. Je kunt dus arceren/markeren in 
de tekst en de opdrachten in het boek zelf maken.  
 
De lesbrieven zijn: 
 
- Financiële zelfredzaamheid  

- Bedrijf Starten 

- Onderneem-het-zelf 

- Personeelsbeleid en Interne Organisatie 

- Marktverovering- Investeren 

- Financiering en Verslaggeving 

- De Dienstenonderneming 
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Praktische opdracht 

In vwo 5 schrijven leerlingen een (fictief) ondernemingsplan in groepjes van 3 à 4 

personen. Deze praktische opdracht is onderdeel van het schoolexamen (PTA). Op een 

leuke manier wordt geleerd hoe je een bedrijf kunt starten en welke keuzes er moeten 

worden gemaakt op het gebied van marketing en financiën.  

Excursie 5 Vwo 

In het 5e jaar brengen we een bezoek aan de Amsterdamse beurs. Hier krijgen leerlingen 

een interactieve rondleiding waarbij zij zelf actief gaan beleggen middels een simulatiespel. 

Ook wordt er een kijkje genomen op de beursvloer. De tweede onderdeel van de dag is 

een bezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB). Ook hier is het programma interactief; 

leerlingen nemen het in teams tegen elkaar op in verschillende educatieve spelvormen.    

 

Om een nog betere indruk te geven van de leerstof vind je hieronder een aantal voorbeeld 

examenopgaven Bedrijfseconomie. 

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog 

stellen.  

 

Martijn Bach en Sjoerd Nijenhuis 

Docenten Bedrijfseconomie 
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Examen VWO 2017  

Voorbeeldopgaven Mary-Ann  

  

  

  Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, 

ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  
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titel opgave  Mary-Ann  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  B1: De kandidaat kan vraagstukken met persoonlijke 

financiële consequenties herkennen en (financieel) 

onderbouwde keuzes maken.  

  

gespecificeerde eindtermen  11.2.8; 11.2.9; 11.2.13; 11.2.14  
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Opgave   

 
  

Mary-Ann wil geld beleggen. Een gedeelte wil ze veilig beleggen (A) en een gedeelte 

wil ze beleggen met meer risico (B). In beide gevallen onderzoekt ze twee 

mogelijkheden:  

  

  

A   veilig beleggen    

A1  beleggen in gewone obligaties  

A2  het geld laten staan op de spaarrekening   

B   met meer risico beleggen    

B1  beleggen in converteerbare obligaties  

B2  beleggen in aandelen  

  

A  Beleggen in gewone obligaties of het geld laten staan op een   

 spaarrekening?  

  

Mary-Ann overweegt om op 1 januari 2017 te beleggen in gewone obligaties van 

BerryInventors nv. Deze obligaties waren uitgegeven op  1 januari 2014 en hebben 

een looptijd van 15 jaar De nominale waarde van een obligatie is  € 250. Op het 

einde van elk jaar wordt de ontvangen interestvergoeding van 4,2% op een 

spaarrekening tegen 1,2% samengestelde interest per jaar gezet.  

  

Op 1 januari 2017 bedraagt de beurskoers van deze gewone obligatie   

€ 325. Mary-Ann kan op 1 januari 2017 die € 325 ook op een spaarrekening zetten 

tegen 1,2% samengestelde interest per jaar.  

  

Mary-Ann wil berekenen wat het hoogste rendement oplevert op basis van een 

jaarlijkse samengestelde rekenrente van 1,2%.  

  

1p 1  Is er bij obligaties sprake van enkelvoudige of samengestelde interestvergoeding?   

  

4p 2  Leg uit met behulp van de eindwaarden op 1 januari 2029 van beide alternatieven 

wat het voordeligst is voor Mary-Ann om op 1 januari 2017 te beleggen: in deze 

gewone obligaties of dat ze haar geld beter op een spaarrekening laten staan. (Zie 

formuleblad).    

  



 

 

 B  Beleggen in converteerbare obligaties of in aandelen?  

  

Mary-Ann overweegt om op 1 januari 2017 te beleggen in converteerbare obligaties 

van BerryInvestors. Een converteerbare obligatie van  

BerryInventors met een nominale waarde van € 400 heeft een optie tot converteren in 

10 aandelen BerryInventors met een bijbetaling van € 10 per aandeel. De 

conversieperiode komt overeen met de gehele looptijd van de converteerbare 

obligatie. Gemakshalve wordt verondersteld dat alleen de beurskoers van het 

aandeel BerryInventors invloed heeft op de beurskoers van de converteerbare 

obligatie BerryInventors.  

  

2p 3  Welke van onderstaande grafieken (A, B, C of D) geeft het beurskoersverloop van de 

converteerbare obligatie BerryInventors afgezet tegen de beurskoers van één 

aandeel BerryInventors het beste weer?  Motiveer het antwoord.  

 

1p 4  Hoe blijkt uit de gekozen grafiek (vraag 3) dat het risico op beleggen in 

converteerbare obligaties minder risicovol is dan beleggen in (de onderliggende) 

aandelen?   

  

Formuleblad  
  

Voor beantwoording van vraag 2 staat volgende formule ter beschikking.  
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Somformule meetkundige reeks:  

r - 1n 

 S = a x       

r - 1 hierbij 

gebruikte symbolen:  

S = som van de getallen in een meetkundige reeks a = 

aanvangsterm van de meetkundige reeks r = reden van 

de meetkundige reeks n = aantal termen van de 

meetkundige reeks  
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Scores   

  

Correctievoorschrift  

 

  

1 maximumscore 1  

 enkelvoudige interest    

  

2 maximumscore 4  

• Eindwaarde spaarrekening: 325 x 1,01212 = 375,02  1  

• Eindwaarde obligatielening:  

uitkering obligatie einde looptijd  250,00 interest: (250 x 4,2%) x (1 

+ 1,012 … + 1,01211) =  134,66  

(a = 1 r = 1,012 n = 12 → S = 12,82)  

 totaal   384,66  2  

• De eindwaarde van de obligatie is hoger dan die van de spaarrekening,  

 dus zal Mary-Ann in de obligaties willen beleggen  1  

  

3 maximumscore 2  

• grafiek B  1  

• Als de beurskoers van een aandeel BerryInvestor onder € 50 daalt, is converteren 

zinloos en is de beurskoers van de converteerbare obligatie gelijk aan de 

aflossing, zijnde de nominale waarde van de converteerbare obligatie.   

Pas als de beurskoers van een aandeel BerryInvestor boven de € 50 komt, krijgt 

de converteerbare obligatie een meerwaarde want dan is er koerswinst te behalen 

bij de conversie  1  

  

4 maximumscore 1  

Door het horizontaal lopen van de beurskoers van de converteerbare obligatie.  

  

  

   

 

Vraag  

 

 

 Antwoord  
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Examen VWO 

2017  

Voorbeeldopgaven PNO   

  

  Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  
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PNO Voorbeeldopgave VWO 27112017.doc - 4-12-2017  

Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, 

ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

titel opgave  PNO  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  B1: De kandidaat kan vraagstukken met 

persoonlijke financiële consequenties 

herkennen en (financieel) onderbouwde 

keuzes maken.  

  

gespecificeerde eindtermen  11.2.13; 11.2.14  
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PNO Voorbeeldopgave VWO 27112017.doc - 4-12-2017  

Opgave     

 
  

In deze opgave blijven transactiekosten en belastingen buiten beschouwing.  

  

Beleggingsclub PNO (Pecunia Non Olet) wil met ingang van 1 januari 2017 beleggen 

in Nozol (Noord Zee Olie nv).  

Haar verwachting is dat met het aantrekken van de Europese economie de vraag 

naar olie op korte termijn zal stijgen, en dat als gevolg daarvan de beurskoers van 

het aandeel Nozol zal stijgen tot € 26,60 op 16 juni 2017.  

PNO heeft de mogelijkheid om op 1 januari 2017 te beleggen in Nozol door middel 

van  

− de aankoop van 20.000 aandelen Nozol, of  

− de handel in de opties op de onderliggende aandelen Nozol.  

  

Aandelen  
  

PNO onderzoekt de aankoop van 20.000 aandelen Nozol op 1 januari 2017 tegen 

een beurskoers van € 25,30. PNO wil deze aandelen op   

16 juni 2017 verkopen tegen de dan verwachte  beurskoers van € 26,60.  

  

1p  1  Bereken het verwachte rendement in procenten van de belegging, dat  

PNO met deze belegging verwacht te behalen als zij de aandelen op   

16 juni 2017 zou verkopen. (procenten in één decimaal)  

  

Opties  
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Vervolgens onderzoekt PNO de mogelijkheid van beleggen in opties. Ze 

onderscheidt hierbij twee scenario’s.  

  

Scenario 1  
  

Op 1 januari 2017 koopt PNO 200 call opties á € 0,90 per aandeel. De uitoefenprijs is 

€ 25,30 per aandeel en de expiratiedatum is vrijdag 16 juni 2017. PNO verwacht op 

die datum het optiecontract te kunnen uitvoeren en de bijbehorende aandelen direct 

te kunnen verkopen tegen de dan geldende beurskoers.  

Een optie is een termijncontract dat geldt voor 100 aandelen. Call opties geven de 

koper het recht om op de expiratiedatum de aandelen te kopen tegen de 

uitoefenprijs.  

  

1p  2  Bereken het verwachte rendement van scenario 1 in procenten van de belegging 

dat PNO met deze belegging verwacht te halen als op 16 juni 2017 de beurskoers 

van Nozol € 26,60 zou zijn (procenten in één decimaal). Vul dit antwoord in op de 

uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort.  
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2p  3  Wat is het gevolg voor PNO  bij scenario 1 als de beurskoers van het aandeel 

Nozol op 16 juni 2017 gelijk is aan of lager is dan de uitoefenprijs van € 25,30? 

Motiveer het antwoord zonder berekening.  

  

Scenario 2   
  

PNO koopt 200 call opties à € 0,90 per aandeel. Naast deze aankoop “schrijft” 

(verkoopt) PNO op 1 januari  2017 200 call opties met een expiratiedatum van vrijdag 

16 juni 2017. Deze opties hebben een verkoopprijs van  € 0,50 per aandeel en een 

uitoefenprijs van € 26,60.  

  

2p  4  Bereken het verwachte rendement bij scenario 2 in procenten van de belegging 

dat PNO met deze belegging verwacht te halen als de beurskoers van Nozol op de 

expiratiedatum € 26,60 zou zijn (procenten in één decimaal).   

  

PNO beseft dat de werkelijke beurskoers op de expiratiedatum ook hoger of lager 

dan € 26,60 zou kunnen zijn. Om scenario 1 en 2 beter te kunnen beoordelen wil ze 

ook weten wat er gebeurt bij werkelijke  beurskoersen op 16 juni 2017 tussen € 25,30 

en € 29.  

  

3p  5  Vul op de uitwerkbijlage het bij de vragen 2, 3 en 4 behorende schema volledig 

in.   

  

2p  6  Teken op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort het verloop van het 

rendement in procenten van het geïnvesteerd bedrag van scenario 1 en 2 op 16 juni 

2017. Op de X-as staan de mogelijke koersen van het aandeel Nozol. Op de Y-as het 

bijbehorende rendement. Nummer de lijnen met het scenarionummer.  

  

2p  7  Verklaar hoe door de verkoop van de call-opties in scenario 2 het risico is 

verminderd ten opzichte van scenario 1. Maak hierbij gebruik van de grafiek die hoort 

bij vraag 6 op de uitwerkbijlage.  

  

De keuze tussen beleggen in aandelen of opties is een afweging tussen het belegde 

bedrag en het risico dat de belegger bereid is te lopen.   

  

2p  8  Plaats op de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort de drie onderzochte 

mogelijkheden op de juiste plaats ten opzichte van elkaar. Geef aandelen de letter A 

en scenario 1 en 2 van de opties de letters O1 en O2.  

  

Uitwerkbijlage  

 
  

2, 4 en 5   
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Onderstaande geldt bij de beurskoers van 1 aandeel Nozol op 16 juni 2017  

  

Scenari

o  
Beleggings

- bedrag  
Verlies in  

€ bij  

beurskoer

s   € 25,30   

Rende

- 

ment 

in % 

bij 

beurs 

koers  

€ 

25,30   

Winst 

in  

€ bij   

beur

s 

koers  

€ 

26,6

0   

Rende- 

ment in % 

bij 

beurskoer

s  € 26,60   

Winst in  

€ bij  

beurskoer

s   € 29   

Rende- 

ment in % 

bij 

beurskoer

s   

€ 29   

  

1  18.000              

2   8.000              

  

  

Ruimte voor berekeningen  

 ...............................................................................................................    

 ...............................................................................................................   

  

 ...............................................................................................................   

  

 ...............................................................................................................    6    

 

Ruimte voor berekeningen  

 ...............................................................................................................    
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 ...............................................................................................................   

  

 ...............................................................................................................    8   

Procentueel risico ten opzichte van het belegde bedrag.  

Plaats de letters A, O1 en O2. De exacte verhouding tussen de bedragen is niet 

noodzakelijk. Elke rij en elke kolom mag maar  één keer gevuld zijn.  

 

einde ►►►    



 

Chris en Carolien Voorbeeldopgave VWO - 14-3-2017 

Vraag  

    

Correctievoorschrift  

 
  

  1  maximumscore 1  
Verwachte opbrengst 20.000 x 26,60 =  532.000 Belegging 20.000 x 

25,30 =  506.000  

 Verwacht rendement  26.000  

 x 100% = 5,1%  

  

of  

 x 100% = 5,1%  

  

  2  maximumscore 1  
Verwachte opbrengst (200 x 100) x (26,60 – 25,30) =26.000  

 Belegging 20.000 x 0,90 =  18.000  

 Verwacht rendement  8.000  

 x 100% = 44,4%  

  

of  

 x 100% = 44,4%  

  

  3  maximumscore 2  
• Als de aandeelkoers op de expiratiedatum op of onder de uitoefenprijs van 

de optie ligt, is de investeerder het hele bedrag van de belegging  

 kwijt  1  

• De investeerder mag de aandelen kopen voor de uitoefenprijs, maar als de 

uitoefenprijs gelijk aan of hoger is dan de beurskoers, is  

 gebruikmaken van dat recht zinloos  1  

  

  4  maximumscore 2  
Verwachte opbrengst (200 x 100) x (26,60 – 25,30) = 26.000  

 Belegging 20.000 x (0.90 -0,50) =  8.000  

 Verwacht  rendement  18.000  

 x 100% = 225%  

  

of  

 x 100% = 225%  
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►►►  

Vraag  

    

  5  maximumscore 3  
  

Onderstaande geldt bij de beurskoers van 1 aandeel Nozol op 16 juni 2017  

  

Scena- 

rio  

Beleggings- 

bedrag  
Verlies in  

€ bij  

beurskoers   

€ 25,30   

Rende- 

ment 

in % bij 

beurs- 

koers  

€ 

25,30   

Winst in  

€ bij   

beurs- 

koers  

€ 

26,60   

Rende- 

ment in % 

bij 

beurskoers   

€ 26,60   

Winst in  

€ bij  

beurskoers    

€ 29     

Rende- 

ment in % 

bij 

beurskoers   

€ 29   

  

1  18.000  18.000  -100%    8.000  44,4%  56.000  311%  

2    8.000    8.000  -100%  18.000  225%  18.000  225%  

 
  

Opmerkingen  

Scenario 1  

De linker knik in de lijn (maximaal verlies) ligt bij € 25,30  

Het snijpunt met de X-as (break-even) ligt bij € 26,20  

  

Scenario 2  

De linker knik in de lijn (maximaal verlies) ligt bij € 25,30  

Het snijpunt met de X-as (break-even) ligt bij € 25,70  
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De rechter knik in de lijn (maximale winst) ligt bij € 26,60  

  

►►►  

  

 Vraag   

  

  7  maximumscore 2  
• Het maximale verlies in € is bij scenario 2 kleiner omdat een deel van het mogelijke 

verlies wordt gecompenseerd door de opbrengst van het schrijven van opties.  1  

• Bij koersdaling bij scenario 1 veel eerder het break-even punt bereikt (26,20)  

; bij scenario 2 kan het koersverlies langer aanhouden tot aan het break- 

 even punt (25,70)  1)  

  

  8  maximumscore 2  
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einde ►►►    
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Examen VWO 2017  

Voorbeeldopgaven Chris en Carolien  

  

  

  Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Chris en Carolien Voorbeeldopgave VWO   - 14-3-2017  22 / 53  lees verder ►►►  

Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij  

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

titel opgave  Chris & Carolien  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  B1: De kandidaat kan vraagstukken met 
persoonlijke financiële consequenties herkennen 
en (financieel) onderbouwde keuzes maken.  
  

gespecificeerde eindtermen  11.4.1; 11.4.2; 11.4.3; 11.4.4; 11.4.5  
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Opgave   

 

  

Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 tot en met 4.  

  

Een huwelijkscontract kent vele vormen, zoals “onder huwelijkse voorwaarden” en “in 

gemeenschap van goederen”.  

  
2p  1  Leg uit in welke omstandigheid huwelijk in gemeenschap van goederen financieel 

nadelig kan zijn voor één van beide partners. Licht het antwoord toe.  
  

Chris en Carolien kennen elkaar van de middelbare school. In 2010 zijn ze gaan 

samenwonen en op 1 juni  2011 zijn ze getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. 

(zie informatiebron 1)  

Op 1 juni 2011 hebben ze samen een appartement gekocht en een hypothecaire 

lening afgesloten op  naam van hun beide. Carolien heeft hierbij € 40.000 ingebracht, 

zodat ze minder hoefden te lenen. (zie informatiebron 2)  

  

2p  2  Bereken welk bedrag Chris en Carolien over de maand juni 2011 besparen aan netto  
woonuitgaven in verband met de hypothecaire lening, doordat Carolien € 40.000 
heeft ingebracht.  
  

Begin 2017 besluiten Chris en Carolien uit elkaar te gaan. Ze hebben geen kinderen. 

Ze spreken af dat Carolien per 1 mei 2017 het appartement overneemt tegen de dan 

geldende taxatiewaarde en Chris uitkoopt. De lopende hypothecaire lening komt 

alleen nog op de naam van Carolien te staan. (zie informatiebron 3)  

  

2p  3  Bereken de restschuld van de hypothecaire lening van Chris en Carolien op 1 mei 
2017.  
  

Chris is niet blij met de lage taxatiewaarde van het appartement. Volgens Chris moet 
de financiële pijn ervan gedeeld worden. Dus moet Carolien’s inbreng van € 40.000 
evenredig met de waarde van het appartement afnemen.  
Carolien is het daar niet mee eens en zegt bovendien dat er in totaal  € 2.000 
aflossing op de studieschuld van Chris ten onrechte is betaald van de gezamenlijke 
rekening. Hieraan had Carolien de helft meebetaald.  
  

Om ruzie te voorkomen roepen ze de hulp van een bemiddelaar in. Deze geeft een 

bindend advies (zie informatiebron 4).  

  

3p  4  Bereken wat Carolien op 1 mei 2017  moet betalen aan of ontvangen van Chris op 

grond van het advies van de bemiddelaar.  
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Informatiebron 1   

 

  

De huwelijkse voorwaarden van Chris en Carolien  
  

Op de dag van hun huwelijk heeft Chris een studieschuld van €18.000.  

Carolien kan niet aansprakelijk gesteld worden voor deze studieschuld.  

Carolien heeft geen studieschuld.   

Uit een erfenis heeft Carolien een vermogen van € 40.000 ingebracht bij de 

financiering van de koopwoning. Chris kan geen aanspraak maken op dit vermogen, 

dus wordt dit ingebrachte vermogen bij scheiding verrekend met de 

verkoopopbrengst van de woning. De restschuld van de hypothecaire lening wordt 

bij scheiding gelijk verdeeld.   

  

  

Informatiebron 2  

 

  

Gegevens over de aankoop van het appartement op 1 juni 2011  
  

 Aankoopprijs plus bijkomende kosten   € 171.000  

 Eigen middelen          €   40.000 -/-  

 Hypothecaire lening        € 131.000  

  

De hypothecaire lening betreft een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De 

maandelijkse annuïteit bedraagt € 595,59, voor het eerst te betalen op 30 juni 2011. 

De interest is 0,3% per maand.  

Het gezamenlijke inkomen van Chris en Carolien valt onder het tarief van 42% 

inkomstenbelasting.  

Bij een hypothecaire lening van € 171.000 zou de maandelijkse annuïteit bij gelijke 

looptijd en interestpercentage € 777,44 zijn geweest.  

  

  

Informatiebron 3  
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Financiële gegevens van Chris en Carolien per 1 mei 2017  
  

De annuïteit van april 2017 is op 30 april betaald, maar de restschuld per 1 mei 2017 

is nog niet bij Carolien en Chris bekend. Op het bankafschrift van 1 april 2017 staat 

een restschuld vermeld van € 115.495,36.  

De taxatiewaarde van het appartement per 1 mei 2017 is € 155.000.  

   

Informatiebron 4  

 

  

Uitkomst bemiddeling  
  

 Carolien heeft op 1 mei 2017 recht op het per 1 juni 2011 ingebrachte 

vermogen van € 40.000, verhoogd met een vergoeding van 0,5‰ (promille) 

samengestelde interest per maand.  

 Carolien wordt volledig, maar zonder interest, gecompenseerd voor de door 

haar betaalde aflossing van de studieschuld van Chris.  

 Carolien neemt de volledige hypothecaire schuld op zich en wordt als enige 

eigenaar van het appartement.  

 Chris wordt geschrapt uit het hypotheekregister en als eigenaar geschrapt bij 

het kadaster.  

 Alle notariële en administratieve kosten worden door Carolien betaald.  

 Op 1 mei 2017, bij de notariële overdracht, wordt aan alle financiële 

verplichtingen voldaan.   
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Correctievoorschrift  

 

  

  1  maximumscore 2  

In het geval dat één van beide partners geen vermogen heeft ingebracht en de 

andere partner veel. De partner die geen vermogen heeft ingebracht kan bij 

scheiding toch aanspraak maken op de helft van het gezamenlijk vermogen en 

raakt dus de andere partner  de helft van het ingebrachte vermogen kwijt.  

  

  2  maximumscore 2  

 Minder bruto uitgaven: 777,44 - 595,59 =    181,85  

Minder belastingvoordeel: 0,003 x 40.000  x 0,42 =   50,40  

 Minder netto uitgaven  € 131,45  

  

of  

  

Zonder inbreng Carolien: belastingvoordeel 0,003 x 171.000 x 0,42   

= 215,46  

Netto woonuitgaven 777,44 – 215,46 = 561,98   

Met inbreng Carolien: belastingvoordeel  0,003 x 131.000 x 0,42 =  

165,06  

Netto woonuitgaven 595,59  - 165,06 = 430,53  

561,98 – 430,53 = € 131,45  

  



 

 

  3  maximumscore 2  

115.495,36 –(595,59 – 0,003 x 115.495,36) = € 115.246,26  

  

  4  maximumscore 3  

• fictieve opbrengst van de boedel  155.000 privé-inbreng Carolien 40.000 x 

1,000571 =  41.445,14  

 te verdelen  113.554,86  1  

113.554,86 

• aandeel Chris   =  56.777,43  

 schuldendeel Chris  =   57.623,13-  

 te verrekenen  845,70  1  

•  

2.000 

Carolien ontvangt van Chris 845,70 +   = € 1.845,70  

2 

1  
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Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij  

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

titel opgave  Beertender  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  B2: De kandidaat kan het proces voor en rond 

de oprichting van een eenmanszaak 

beschrijven, in de rol van ondernemer 

toepassen en analyseren. E2: De kandidaat 

kan het marketingbeleid van een organisatie 

beschrijven, analyseren en alternatieven op 

hoofdpunten afwegen.  

gespecificeerde eindtermen  12.2.1; 12.2.3; 12.2.4  

25.2  
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Beertender Voorbeeldopgave VWO.doc - 23-6-2016  

Opgave     

 
  

Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2.  

  

In 1999 was het Heineken-marketeer Joris Craandijk, die het innovatieve idee had om 

consumenten te voorzien van een tap waarmee je zelf thuis biertjes kunt tappen: de 

thuistap. Van de directie van Heineken kreeg Craandijk een budget toegewezen ter 

ontwikkeling van het project. Omdat Heineken zelf niet alle benodigde kennis in huis 

had is het  

elektronicabedrijf Krups benaderd en samen zetten ze de revolutionaire Beertender 

op de markt. Een dergelijke samenwerking wordt een merkalliantie genoemd.   

  

Bij marketing wordt een onderscheid gemaakt tussen causation en effectuation. In 

informatiebron 1 staan vijf principes van effectuation.  

  

2p 1  Toon aan dat de principes “Bird in the hand” en “Crazy guild” van effectuation zijn van 

toepassing op Beertender volgens bovenstaande tekst? Licht je antwoord toe.   

  

De grote winsten die de Beertender (verkoopprijs € 199) realiseerde bleven niet 

onopgemerkt bij de concurrentie. De reactie kwam van Philips, die de Perfect Draft 

(verkoopprijs € 249) lanceerde, waar fustjes bier in konden van de grootste 

concurrent van Heineken, het Braziliaanse Inbev, bekend van onder andere Hertog 

Jan. De afzet van de Perfect Draft viel zeer tegen. Dit kwam onder andere vanwege 

het feit dat het product niet innovatief meer was en de markt geen groei meer 

vertoonde.  

  

Introductie in 

Nederland  

Elektronicabedrijf  Bierleverancier  Naam  

Februari 2004  Krups  Heineken  Beertender  

Oktober 2005   Philips  Inbev  Perfect Draft  

  

  

2p 2  Leg uit met behulp van de principes ‘Affordable loss’ en ‘Pilot in the plane’ dat Philips 

met de Perfect Draft juist níet aan deze principes van effectuation voldeed.  

  

Porter beschrijft in zijn krachtenmodel vijf krachten voor een externe analyse, die het 

opbrengstpotentieel bepalen. Een daarvan is de omgevingsfactor “De macht van de 
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leveranciers”. In informatiebron 2 staat een deel van de analyse van de externe markt 

van de Beertender.  

  

2p 3  Door welke(n) van de in informatiebron 2 genoemde feiten wordt de macht van de 

leveranciers ten aanzien van Heineken en Krups beïnvloedt?  
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Door enerzijds de toenemende concurrentie en anderzijds het steeds meer doorzichtig 

worden van de markt door onder andere vergelijkingssites als kieskeurig.nl en 

prijsvergelijk.nl is Heineken genoodzaakt haar focus steeds meer te verleggen naar 

het internet.  

  

2p 4  Leg uit hoe door middel van affiliatiemarketing vergelijkingssites aan hun omzet 

komen. Beschrijf hiertoe twee opbrengstmogelijkheden.  

  

2p 5  Wie is in dit geval de affiliate, de vergelijkingssite (kieskeurig.nl) of het vergeleken 

bedrijf (Heineken/Krups)? Motiveer het antwoord.  

  

  

Informatiebron 1    

 
  

De vijf principes van Effectuation  

  

1 Het ‘Bird in the hand’ principe: Wacht niet tot het geniale miljardenidee je in de 

schoot valt, maar leer eerst te roeien met de riemen die je hebt. Start met wie je 

bent, wat je weet en wie je kent en niet noodzakelijk met een vooropgesteld doel. 

Begin met te kijken welke zwaluw je al in handen hebt, in termen van 

vaardigheden, middelen en een netwerk.  

2 Het ‘Affordable loss’ principe: Hoeveel van de beschikbare middelen ben je 

eigenlijk bereid in te zetten om te bereiken wat je wilt? Kun je je dat veroorloven? 

Wat is deze ondernemende activiteit me echt waard? Door jezelf deze vragen te 

stellen, verschuif je het ondernemersperspectief van ‘investeren’ naar ‘resultaat’.  

3 Het ‘Crazy quilt’  principe: een interessant principe voor succes. Dit principe stelt 

centraal dat je moet samenwerken met anderen die in jouw zakelijk idee geloven. 

Ieder voor zich investeert niet meer dan hij of zij zich kan veroorloven. Ieder draagt 

bij aan het grotere geheel, waardoor veel verschillende vaardigheden en 

netwerken beschikbaar komen.  

4 Het ‘Lemonade’ principe: Dit principe is eigenlijk een heel optimistisch principe, het 

tegenovergestelde van ‘overal beren op de weg zien’. Sta juist open voor 

verrassingen en benut ze in je voordeel. Laat die beren broodjes smeren. Zie ze 

dus als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hindernissen. Het ondenkbare 

blijft niemand die zijn nek uitsteekt bespaard, net zomin als iemand die zijn kop in 

het zand steekt.  

5 Het ‘Pilot in the plane’ principe: Bij dit principe staat centraal dat je zelf door jouw 

handelingen de toekomst kunt maken en dus bepalen wat er met een trend 

gebeurt en niet andersom. Co-creëer de toekomst met middelen die je beheerst 

en met zelfverkozen partners.  

   

  

Informatiebron 2  
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Samenvatting van een deel van de externe markt Beertender   

  

a De ingrediënten voor de productie van het bier (hop, mout e.d.) koopt  Heineken in 

de landen in waar ook geproduceerd wordt. Hiervoor zijn  er vele aanbieders 

voorhanden. b Consumenten die een thuistap willen aanschaffen, hebben de  

mogelijkheid te kiezen tussen de Beertender en de Perfect Draft.  Heineken verwacht 

op de korte termijn geen nieuwe aanbieders van  thuistapsystemen vanwege de 

hoge ontwikkelingskosten. c  Heineken verkoopt de fustjes bier via 

supermarkten, slijterijen en  groothandels. d De software en elektronica voor de 

Beertender wordt geleverd door  Technicom bv uit Woerden. Technicom bv heeft het 

alleenrecht op het  leveren van deze software en elektronica.  
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Scores   

  

  

Correctievoorschrift  

 
  

  1  maximumscore 2  

 Bird in the hand: Wat kan Heineken, wat heeft Heineken aan beschikbare 

middelen?  

 Crazy guild: Op zoek gaan naar een co-creatie, samenwerking met Krups om het 

affordable Loss te delen.  

  

  2  maximumscore 2  

 Affordable loss: Philips dat de focus had op de mogelijke winsten waar Heineken 

een budget beschikbaar had vanuit een visie/idee. Het affordable loss-principe 

stelt dat je niet moet uitgaan van de mogelijke winsten, maar de mogelijke 

verliezen moet beperken.  

 Pilot in the plane: Heineken was innovatief en zette de trend, waar Philips reactief 

was en inspeelde op een gecreëerde trend door een concurrent. Er was enkel een 

einddoel: winst maken met een thuistap.  

  

  3  maximumscore 2  

a en d  

  

  4  maximumscore 2  

 Door bezoekers van websites na vergelijking door te linken naar de website van 

de vergeleken verkoper te sturen ontvangt de vergelijkingssite een vergoeding.   

 Door middel van banners en het doorklikken hierop kan een vergoeding worden 

verkregen.  

  

  5  maximumscore 2  
de vergelijkingssite want degene die de inkomsten ontvangt is de affiliate.  

  

  

 

Vraag  

 

 

 Antwoord  
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Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij  

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

titel opgave  Händel Musik  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  F1: De kandidaat kan financiële feiten 
inventariseren en verwerken tot financiële 
overzichten.  
  

gespecificeerde eindtermen  28.1; 28.2; 28.3; 28.4  
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Opgave Händel Musik    

 
  

Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 tot en met 4.  

  

In deze opgave wordt gerekend met 21% btw.  

  

Händel Musik  

Heinrich Händel is eigenaar van de muziekhandel “Händel Musik”.  

De rechtsvorm van zijn onderneming is een eenmanszaak. Heinrich Händel houdt de 

financiële administratie bij met behulp van permanence met maandelijkse 

resultatenberekening.  

De winst- en verliesrekening van Händel Musik die in informatiebron 1 staat heeft 

betrekking op alle opbrengsten en kosten van de maanden januari 2017 tot en met 

november 2017.  

  

1p 1  Leg uit waarom uit de post Loonkosten valt af te leiden dat er bij Händel Musik 

werknemer(s) in dienst zijn? Licht het antwoord toe.  

  

Per 31 december 2017 wil Heinrich Händel na sluitingstijd de balans en winst- en 

verlies rekening opstellen en de solvabiliteitspositie beoordelen. Een aantal gegevens 

uit december 2017 moeten nog verwerkt worden. Ze hebben betrekking op:  

− voorraad  

− inventaris  

− hypothecaire lening  

− onderhoud  

  

Voorraad  

  

Gegevens met betrekking tot de in- en verkopen staan in informatiebron 2  

  

3p 2  Bereken de waarde van de balanspost Voorraad muziekinstrumenten per 31 

december 2017.  

  

De waarde van de balanspost Voorraad muziekinstrumenten op  31 december 

2017 wordt door Heinrich Händel als hoog beschouwd. Dit heeft een gevolg voor 

de financieringsbehoefte van Händel Musik.  

  

1p 3  Leg dit gevolg voor de financieringsbehoefte uit.  
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Inventaris  

  

De inventaris op de balans van 30 november 2017 is op 1 mei 2015 aangeschaft. Op 

de inventaris wordt per maand 1% van de boekwaarde afgeschreven. Op 1 december 

2017 is een deel van deze inventaris verkocht voor € 1.550 exclusief btw. De 

aanschafwaarde van deze verkochte inventaris was € 2.000.  

De boekwaarde van de op 1 december 2017 verkochte inventaris is   

€ 1.465.   

  

2p 4  Bereken het incidentele resultaat van de verkoop op 1 december 2017 van deze 

inventaris. (afronden op hele euro’s). Geef aan of er sprake is van voordelig of van 

een nadelig resultaat.  

  

1p 5  Bereken de boekwaarde van de post Inventaris per 31 december 2017 (afronden op hele 

euro’s).  

  

Hypothecaire lening  

  

Alleen de hypothecaire lening zorgt bij Händel Musik voor interestkosten. Gegevens 

over de Hypothecaire lening staan in informatiebron 3.  

  

1p 6  Bereken voor Händel Musik de interestkosten over heel 2017 (afronden op hele 

euro’s).  

  

1p 7  Bereken de schuldrest van de Hypothecaire lening na de betaling van de annuïteit 

van december 2017.  

  

Onderhoud  

  

− Händel Musik voegt maandelijks een vast bedrag toe aan de balanspost 

Voorziening onderhoud.  

− Op 20 december is een nota ontvangen en betaald in verband met gepleegd 

onderhoud op 18 december (zie informatiebron 4). .   

  

2p 8  Bereken de omvang van de balanspost Voorziening onderhoud per 31 

december 2017.  

  

Eindbalans en winst- en verliesrekening over 2017  

  

Op 31 december wordt na sluitingstijd de balans opgemaakt, samen met de winst- en 

verliesrekening over 2017.  

− In december 2017 is door de eigenaar een privé-opname van € 25.000 gedaan.  
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− De btw posten op de balans van 1 december worden met de financiële feiten van 

december bijgewerkt en op 31 december met de belastingdienst verrekend en 

betaald. Dit gebeurt steeds aan het eind van ieder kwartaal.  

− Alle overige financiële feiten zijn al in de uitwerkbijlage verwerkt.  

  

1p 9  Geef een algemene verklaring voor het feit dat de balanspost Te vorderen btw met 

een hoger bedrag op de eindbalans staat, dan de btw die in het vierde kwartaal door 

crediteuren in rekening is gebracht.  

  
5p  10  Stel voor Händel Musik de winst en verliesrekening over heel 2017 op. Vul hiertoe 

de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in.  

  

3p  11  Stel voor Händel Musik de balans per 31 december 2017 op. Vul hiertoe de 

uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. Bank vormt de sluitpost.  

  

2p  12  Geef een beoordeling van de solvabiliteitspositie van de muziekhandel Händel 

Musik per 31 december 2017.  

  

  

Informatiebron 1  

 
  

Winst- en verliesrekening van Händel Musik over de periode van   

1 januari tot en met 30 november 2017    

(getallen x € 1)  

Kosten      Opbrengsten  

Inkoopwaarde omzet    320.000  Omzet  464.000  

Loonkosten  35.200      

Afschrijvingskosten 

inventaris  

  

1.960  

    

Onderhoudskosten  1.650      

Administratiekosten  4.250      

Reclamekosten  3.300      

Interestkosten 

hypothecaire lening  

1.843      

Overige  

huisvestingskosten  

  

4.707  

    

Resultaat voor 

winstbelasting  

  

91.090  

    

               

  464.000    464.000  
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Informatiebron 2  

 
  

Balans van Händel Musik  op 30 november 2017  

(getallen x € 1)  

 

Debet      Credit  

Winkelpand  240.000  Eigen vermogen  274.515  

  

Inventaris  

  

12.960  

Voorziening onderhoud    

2.200  

Voorraad instrumenten  82.000  Hypothecaire lening1)  78.453  

  

Debiteuren2)  

  

19.844  

Vooruitontvangen 

bedragen  

  

3.267  

  

Vooruitbetaalde bedragen  

  

890  

  

Te betalen btw  

  

16.800  

Te vorderen btw  9.447  Crediteuren2)  33.154  

Bank  42.312      

Kas        936                 

  408.389    408.389  

  

noot 1  na de aflossing noot 2 De verkoopfacturen en de inkoopfacturen worden binnen de 

krediettermijn betaald.  

  

  

In de maand december 2017 vinden de volgende in- en verkopen van 

muziekinstrumenten plaats. De instrumenten worden direct ontvangen respectievelijk 

afgeleverd.  

  

  

inkopen: € 30.855 inclusief 21 % btw  

op rekening  krediettermijn  

100%  1 maand  

  

  

verkopen: € 54.389,50 inclusief 21 % btw  resultaat  

op rekening  contant   krediettermijn  brutowinst  
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40%  60%  1 maand  altijd 45% van de 

inkoopwaarde van de 

omzet  

Informatiebron 3  

 
  

Gegevens betreffende de lasten van de hypothecaire lening.  

soort aflossing  met maandelijkse annuïteiten  

maandelijkse annuïteit  € 1.050  

interest  0,2% per maand  

betaling annuïteit  aan het eind van elke maand  

  

  

Informatiebron 4  

 
  

  

H. Krosenbrink Loodgieters  

Potweg 33 3231 AB Erk kvk-nummer 

94671370 btw-nummer NL123456789B01 

IBAN-nummer NL36INGB0003752947  

18 april 2016  

  

Wegens verrichte werkzaamheden, reparatie dakgoten  

doen wij u de volgende nota toekomen     btw        totaal 

    

voorrijdkosten       45    9,45 materiaalkosten      210     44,10 

loonkosten       145     30,45  

                        € 400  € 84,00       € 484  

  

Graag binnen 14 dagen betalen   

  

  

  

  

Uitwerkbijlage  

 
  

  10    
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Winst- en verliesrekening van Händel Musik over heel 2017   

 (getallen x € 1)  

Kosten      Opbrengsten  

Inkoopwaarde omzet    …………  Omzet  ………………  

  

Loonkosten  

  Incidenteel resultaat 

(vraag 4)  

  

………………   38.400   

Afschrijvingskosten 

inventaris  

      

Onderhoudskosten        

Administratiekosten  4.680      

Reclamekosten  3.800      

Interestkosten        

Overige  

huisvestingskosten  

  

3.276  

    

Resultaat voor 

winstbelasting  

  

……………  

    

                      

  …………….    ………………  

  

Ruimte voor berekeningen  

  

  

Omzet    

  

Inkoopwaarde omzet    

  

Afschrijvingskosten inventaris    

  

Onderhoudskosten    

  

  

  

  

  11    

Balans van Händel Musik  per 31 december 2017  getallen 

x € 1  

 

Debet      Credit  

Winkelpand  240.000  Eigen vermogen  ………..  

  

Inventaris  

  Voorziening onderhoud    

………..   11.380   
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Voorraad instrumenten  ………..  Hypothecaire lening  ………..  

  

Debiteuren  

  

………..  

Vooruitontvangen 

bedragen  

  

1.345  

Vooruitbetaalde bedragen  355  Te betalen btw  ………..  

Te vorderen btw  ………..  Crediteuren  30.855  

Bank  ………..      

Kas  1.220                  

  ………..    ………..  

   

Debiteuren    

Te vorderen btw/ Te betalen btw    

Eigen vermogen    

   

  

  

   
 
     Scores   

Correctievoorschrift  

 
  

  1  maximumscore 1  

De beloning voor de eigenaar van een eenmanszaak komt uit de winst en  

 staat niet onder Loonkosten. (Dus moet er personeel zijn.)    

  

  2  maximumscore 3  

 beginwaarde 30 november  82.000  

 + inkopen  =   25.500  

 -inkoopwaarde van de omzet 
54.389,50

 =  31.000  

 

 eindbedrag 31 december  76.500  

  

  3  maximumscore 1  

In de voorraad is veel vermogen geïnvesteerd dat leidt tot een 

grote  

  

 

Vraag  

 

 

Antwoord  

 

  

financieringsbehoefte.  
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  4  maximumscore 2  

boekwaarde op 30 november 2.000 x 0,9931  = 1.465 1.550 – 

1.465 = € 85 incidenteel resultaat (voordelig)  

  

5 maximumscore 1  

(12.960 – 1.465) x 0,99 = € 11.380  

  

6 maximumscore 1  

1.843 + 78.453 x 0,002 = € 2.000   

  

  7  maximumscore 1  

1.050 - 78.453 x 0,002 =  893  

78.453 – 893 = € 77.560  

  

  8  maximumscore 2  

 Voorziening onderhoud  2.200 + 
1.650

 – 400 = € 1.950      

11 

  

  9  maximumscore 1  

Ook bij andere uitgaven wordt btw betaald.   

Scores   

       

 10  maximumscore 5  

Winst- en verliesrekening van Händel Musik over heel 2017.   

(getallen x € 1)  

Kosten      Opbrengsten  

Inkoopwaarde omzet    351.000  Omzet  508.950  

  

Loonkosten  

  

38.400  

incidenteel 

resultaat  (vraag 

4)  

  

  

85  

Afschrijvingskosten 

inventaris  

2.075      

Onderhoudskosten  1.800      

Administratiekosten  4.680      

Reclamekosten  3.800      

Interestkosten  2.000      

 

Vraag  

 

 

Antwoord  
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Overige  

huisvestingskosten  

  

3.276  

    

Resultaat voor 

winstbelasting  

  

102.004  

    

              

  509.035    509.035  

  

Omzet  

 + 464.000 = € 508.950  

  

Inkoopwaarde omzet  

 = € 351.000  

  

Afschrijvingskosten inventaris  1.960 + 0,01 x (12.960 – 1.465) =   

€ 2.075    

  

Onderhoudskosten  1.650
 x 12 = € 1.800  

11 

  

  

• Omzet  1  

• Incidenteel resultaat   

 Inkoopwaarde omzet    1  

• Afschrijvingskosten    1 • Onderhoudskosten    1  

• Interestkosten  

 Resultaat voor winstbelasting en totalen  1  
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Scores   

       

  

 11  maximumscore 3  

Balans van Händel Musik  per 31 december 2017 (getallen x € 1)  

  

Debet      Credit  

Winkelpand  240.000  Eigen vermogen  260.429  

  

Inventaris  

  

11.380  

Voorziening onderhoud    

1.950  

Voorraad instrumenten  76.500  Hypothecaire lening  77.560  

  

Debiteuren  

  

21.756  

Vooruitontvangen 

bedragen  

  

1.345  

Vooruitbetaalde bedragen    

355  

  

Te betalen btw  

  

0  

Te vorderen btw  0  Crediteuren  30.855  

Bank  20.928.      

Kas     1.220                  

  372.139    372.139  

  

  

Debiteuren  54.389,5 x 0,40 = 21.756  

Te vorderen btw/ Te betalen btw  is verrekend, dus 0  

Eigen vermogen  274.515 + (102.004 - 91.090)  - 25.000  

(privé)  =  260.429  

    

  

• Eigen vermogen      1  

• Voorziening onderhoud    

Hypothecaire lening   

 Te Vorderen- en Te betalen btw    1  

• Inventaris   

Voorraad instrumenten  

Debiteuren  

Bank  

 Totaal  1  

  

 Antwoord  Vraag  
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  12  maximumscore 2  

Het eigen vermogen (260.429) is > het vreemde vermogen (111.710) dus is de 

solvabiliteitspositie in orde.  

  

   

einde ►►►    
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Examen VWO 

2017  

Voorbeeldopgaven MM  

  

  

  Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  
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Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, 

ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid  

titel opgave  MM  

  

schooltype  vwo  

domein + globale eindterm  F2: De kandidaat kan met behulp van 

diverse methoden de kostprijs berekenen en 

de verkoopprijs vaststellen.  

G: De kandidaat kan de jaarrekening van 

een organisatie (zoals een MKBbedrijf) 

analyseren en evalueren.  

gespecificeerde eindtermen  31.1.5  

32.7  
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Opgave   

 

  

Op 1 januari 2010 startte Marcella Maartens de transportonderneming MM bv.   

Op 1 januari 2010 nam Marcella haar gloednieuwe MAN vrachtwagen in 

gebruik.   

  

  
  

  

Ze heeft er destijds een bedrag van € 200.000 exclusief btw voor betaald. Voor 

het bepalen van de afschrijvingskosten is Marcella uitgegaan van een 

levensduur van twaalf jaar en een restwaarde van   

€ 20.000.  

Marcella heeft ervoor gekozen om jaarlijks een vast percentage van de 

aanschafwaarde af te schrijven. Over delen van een jaar schrijft ze naar 

evenredigheid af.   

  

2p 1  Bereken de boekwaarde per 1 juli 2017.   

  

In juni 2017 bekijkt Marcella de nieuwe catalogus van MAN. Daar ziet ze dat 

haar vrachtwagen inmiddels een nieuwprijs heeft van   

€ 250.000 exclusief 21% btw. Marcella gaat ervan uit dat de restwaarde relatief 

evenveel zal stijgen als de nieuwprijs. Ze besluit tot herwaardering van haar 

vrachtwagen per 1 juli 2017.  

  

1p 2  Waarom besluit Marcella tot de herwaardering van haar vrachtwagen?   

  

1p 3  Bereken de verandering van de boekwaarde van de vrachtwagen per 1 juli  

2017 na herwaardering. Geef aan of het een stijging of een daling betreft.   
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3p 4  Bereken de afschrijvingskosten over 2017 in hele euro’s.  

  

  

  

  

     3 / 4  lees verder ►►►  

  

Scores  
  

  

Correctievoorschrift  

 
  

1 maximumscore 2  

 = 15.000.  

200.000 – 7,5 x 15.000 = € 87.500  

  

2 maximumscore 1  

Voorbeelden van een juist antwoord:  

 Er ontstaat een herwaarderingsreserve. Hierdoor stijgt het eigen vermogen 

en daarmee ook de solvabiliteit en kredietwaardigheid.  

 Om investeringen met een correcte waarde op de balans te noteren.  

  

3 maximumscore 1  

Nieuwprijs gestegen met (250.000 – 200.000) x 100% = 25%  

Boekwaarde stijgt met 87.500 x 0,25 = € 21.875  

    

4 maximumscore 2  

 •  eerste halfjaar:  =   7.500  1  

109.375 -  (20.000 x 1,25) 

 tweede halfjaar:   =  9.375    

9 

    

 

Vraag  

 

 

 Antwoord  
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 •  totale afschrijvingskosten 2017  € 16.875  1  

  

     4 / 4  lees verder einde ►►►    

 


