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Opgave 5 
 

 22 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat Henk 
• de rente over het vermogen en  1 
• (de toename van) de verkoopwaarde van de kledingzaak over het 

hoofd ziet 1 
 
Opmerking 
Een verwijzing naar de investeringen in de kledingzaak niet goed rekenen. 
 

 23 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat het gaat om de bv (of de nv). 
Uit de toelichting moet blijken dat ze bij deze ondernemingsvorm niet met 
hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de 
onderneming. 
 

 24 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat het vermogen op de spaarrekening door de 
opnamen afneemt, waardoor ook de ontvangen rente afneemt en de ‘netto-
opnamen’ steeds groter worden / de opnamen steeds minder 
gecompenseerd worden door de ontvangen rente. 
 

 25 maximumscore 2  
Een voorbeeld van een juiste berekening is: 
vermogenstekort: € 400.000 × 1,0140 − € 400.000 = € 195.545,49 
 
Opmerking 
Een andere juiste manier van afronden ook goed rekenen. 
 

 26 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
Een antwoord waaruit blijkt dat door prijsstijgingen hun omzet, hun 
bedrijfskosten en hun privé-uitgaven kunnen stijgen en dat, alleen als de 
omzet meer stijgt dan bedrijfskosten en privé-uitgaven samen, het 
gespaarde bedrag zal toenemen. 
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 27 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juist antwoord is: 
• het risico dat ze langer leven dan 85 jaar 

Een antwoord waaruit blijkt dat ze als werknemers min of meer zeker 
zijn van een uitkering van het pensioenfonds tot hun overlijden, terwijl 
als ondernemers hun vermogen kan opraken als ze lang leven en ze 
zullen moeten gaan bezuinigen 1 

• het risico dat hun inkomen kan wisselen 
Een antwoord waaruit blijkt dat ze als werknemers een min of meer 
vast inkomen hebben / bij ontslag recht hebben op een WW-uitkering 
terwijl hun inkomen als ondernemers mede afhankelijk is van de 
bedrijfswinst die conjunctuurgevoelig kan zijn / bij faillissement wegvalt 
omdat ondernemers geen recht hebben op een WW-uitkering 1 
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