bedrijfseconomie havo voorbeeldexamen
Opgave 5
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 en 5
Bij deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.
Rachel de Koning en Mike de Boer hebben elkaar tijdens hun studie
bedrijfskunde ontmoet. Rachel de Koning werkt als freelancer en Mike de
Boer heeft een baan in loondienst. Na een relatie van enkele jaren zijn ze
op 1 september 2010 in gemeenschap van goederen getrouwd.
Helaas houdt het huwelijk van Rachel de Koning en Mike de Boer geen
stand. In 2018 gaan ze uit elkaar en vragen een echtscheiding aan. Ze
hebben geen kinderen gekregen. De scheiding wordt officieel
uitgesproken en ingeschreven op 31 december 2018.
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Wie spreekt officieel de scheiding van Mike de Boer en Rachel de Koning
uit?
Mike de Boer wil weten wat voor hem de financiële gevolgen zijn van de
scheiding. Van zijn advocaat hoort hij dat er alimentatieverplichtingen zijn
en dat er een verdeling komt van de tijdens het huwelijk opgebouwde
bedrijfspensioenrechten.
Alimentatieverplichtingen
Na onderling overleg en op advies van advocaten wordt vastgelegd in de
echtscheidingsbeschikking dat Mike de Boer aan Rachel de Koning een
maandelijkse alimentatie betaalt. De hoogte van deze alimentatie is
berekend volgens een standaardberekening. Relevante gegevens voor de
standaardberekening staan in informatiebron 4.
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Bereken de maandelijkse alimentatieverplichting van Mike de Boer aan
Rachel de Koning. Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag in.
Bedrijfspensioenrechten
Bij de scheiding is ook geregeld dat de bedrijfspensioenen van zowel
Mike de Boer als Rachel de Koning verdeeld worden. Het
bedrijfspensioen wordt verdeeld volgens de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding. Relevante gegevens voor de verdeling van
het bedrijfspensioen staan in informatiebron 5.
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Bereken het bedrag dat van Mike de Boer opgebouwd bedrijfspensioen
aan Rachel de Koning wordt uitgekeerd op zijn pensioendatum.
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag in
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Informatiebron 4
Informatie met betrekking tot het bepalen van de alimentatie
Regels bij het betalen van alimentatie
De partner met het hoogste netto-inkomen (betalende partner) betaalt
maandelijks alimentatie aan de partner met het laagste netto-inkomen
(ontvangende partner).
Behoefte van de ontvangende partner:
Deze behoefte wordt vastgesteld op 60% van het maandelijks netto inkomen (exclusief vakantiegeld) dat beide partners samen verdienden,
verminderd met het netto-inkomen (exclusief vakantiegeld) van de
ontvangende partner.
Draagkrachtruimte van de betalende partner:
Dit is het bedrag dat de betalende partner op kan brengen. De
draagkrachtruimte is het maandelijks netto-inkomen inclusief vakantiegeld
van de betalende partner minus een bedrag voor levensonderhoud. Het
bedrag van levensonderhoud dat de betalende partner zelf nodig heeft
bestaat uit een bedrag van € 695 (bijvoorbeeld voor boodschappen) plus
een bedrag voor uitgaven aan woon- en zorglasten.
Alimentatie: De te betalen alimentatie is 60% van de draagkrachtruimte,
met een maximum van de behoefte van de ontvangende partner.

Aanvullende gegevens
Gegevens van Mike de Boer per maand in 2019
 Netto-inkomen € 2.600, exclusief 5% vakantiegeld over het nettoinkomen
 Woonlasten
€ 900
 Zorglasten
€ 100
Gegevens van Rachel de Koning per maand in 2019
 gemiddeld netto inkomen € 2.400 uit haar freelance activiteiten
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Informatiebron 5
Informatie met betrekking tot het verdelen van het bedrijfspensioen
bij scheiding
Wet verevening pensioenrechten
Er is een speciale wet die regelt op welke wijze het tijdens het huwelijk
opgebouwde bedrijfspensioen verdeeld moet worden: de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding.
Het gaat in deze wet alleen om het bedrijfspensioen dat is opgebouwd via
een bedrijfspensioenregeling bij de werkgever. Deze regeling heeft alleen
betrekking op echtscheidingen die hebben plaatsgevonden op of na 1 mei
1995. De partner en ex-partner hebben beiden recht op de helft van het
bedrijfspensioenvermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd en wordt
uitgekeerd op het moment van pensioenaanspraak.
Aanvullende gegevens
Gegevens met betrekking tot het pensioen van Mike de Boer:
 De interest waarmee gerekend wordt, is op basis van 1,5%
samengestelde interest, waarbij de interest aan het einde van het jaar
bij het vermogen wordt bijgeschreven.
 Pensioendatum Mike is 31 december 2050
 Opgebouwd bedrijfspensioenvermogen op 1 september 2010
€ 9.200
 Opgebouwd bedrijfspensioenvermogen op 31 december 2018
€ 56.000
Gegevens met betrekking tot het pensioen van Rachel de Koning:
 Rachel de Koning heeft geen bedrijfspensioenvermogen opgebouwd.
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uitwerkbijlage
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door Mike opgebouwd
bedrijfspensioenvermogen
tijdens het huwelijk
eindwaarde van het tijdens het
huwelijk opgebouwd
bedrijfspensioenvermogen op
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