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Opgave 6 
 

 23 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 
− Een antwoord waaruit blijkt dat er in haar actieve periode soms meer 

inkomsten dan uitgaven zijn zodat Diana dan kan sparen voor tijden 
dat het omgekeerde het geval is. 

− Een antwoord waaruit blijkt dat Diana tijdens haar actieve periode 
pensioenpremies betaalt waardoor na haar pensionering haar 
pensioenuitkeringen betaald kunnen worden. 

 
 24 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juist antwoord is ‘vermogen’. 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
Een verklaring waaruit blijkt dat er vermogen wordt gevormd als Diana 
meer inkomsten dan uitgaven heeft / op vermogen wordt ingeteerd als 
Diana meer uitgaven dan inkomsten heeft.  
 
Opmerking 
Een verwijzing naar pensioenen hier niet goed rekenen aangezien het 
daarvoor gevormde vermogen niet uit de gegevens is af te leiden.  
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 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
Bij een waardevast pensioen had het bedrijfspensioen moeten groeien van 
€ 15.000 tot minimaal € 15.000 × 1,017520 = € 21.222 en het is maar 
gegroeid tot € 38.000 − € 18.000 = € 20.000. 
 
Opmerking 
Als het percentage 2,25 is gebruikt, 1 punt in mindering brengen. 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat een welvaartsvast pensioen hogere 
uitkeringen kent dan een waardevast pensioen zodat voor een 
welvaartsvast pensioen tijdens de actieve periode hogere premies betaald 
moeten worden / meer vermogen gevormd moet worden dan voor een 
waardevast pensioen.  
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 27 maximumscore 4 

Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat: 
• vóór het bereiken van de pensioenleeftijd 

Diana rond haar twintigste met hogere uitgaven voor studie te maken 
krijgt en dat daarna haar inkomsten hoger zullen zijn omdat ze betere 
banen kan krijgen 2 

• na het bereiken van de pensioenleeftijd 
Diana door haar hogere inkomen na de studie een hoger 
bedrijfspensioen kan opbouwen waardoor ook haar uitgaven na 
pensionering hoger kunnen zijn  2 

 
Opmerking 
Let er op dat het antwoord in elke fase een mix van inkomsten en uitgaven 
is, dus niet dat haar inkomsten rond haar twintigste dalen en later in 
dezelfde periode zullen stijgen. 
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