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Opgave 6 
 
Modale familieperikelen 
De heer Reinders heeft een baan als tuinman bij de gemeentelijke 
plantsoenendienst en verdiende in 2004 een jaarsalaris van bruto € 23.000. Zijn 
grote hobby is zijn moestuin die het gezin en de hele verdere familie een groot 
deel van het jaar van groenten voorziet. 
Mevrouw Reinders werkt als productiemedewerkster bij een autofabriek en had 
in 2004 een jaarsalaris van bruto € 28.000. Daarnaast is mevrouw Reinders 
actief als vrijwilligster in het verzorgingshuis waar haar moeder woont. 
De heer en mevrouw Reinders beschikken over spaartegoeden van in totaal 
€ 15.000; in 2004 brachten die een rente op van gemiddeld 3%. Verder bezitten 
zij uit een erfenis een aandelenpakket ter waarde van € 20.000; in 2004 leverde 
dat een dividend op van € 600.  
Zoon Jan, 14 jaar, wil meer zakgeld. Afgesproken wordt dat hij € 25 per week 
extra zakgeld krijgt als hij enkele uurtjes per week meehelpt in het huishouden.  
 

2p 21 Bereken het gezamenlijke bruto primaire inkomen van de heer en mevrouw 
Reinders in 2004. 
 
In de ‘cao autofabrieken 2005’ staat dat de bruto lonen in 2005 vergeleken met 
2004 gelijk blijven. Mevrouw Reinders verwacht dat haar salaris in 2005 bruto 
3% hoger uitkomt dan in 2004. In de krant leest ze dat in 2005 een inflatie van 
2,1% wordt verwacht.  
 
Bij een loonstijging kan er sprake zijn van prijscompensatie, initiële loonstijging 
en incidentele loonstijging. 

2p 22 Van welke van deze loonstijgingen kan er bij mevrouw Reinders in 2005 sprake 
zijn? Verklaar het antwoord. 
 
Economische activiteiten kunnen worden ingedeeld in formeel / informeel en in 
zwart / grijs / wit. 
 
economische activiteit van formeel / informeel zwart / grijs / wit
heer Reinders bij de gemeente a f 
mevrouw Reinders bij de autofabriek b g 
mevrouw Reinders in het verzorgingshuis c h 
heer Reinders in de moestuin d i 
zoon Jan in het huishouden  e j 
 

2p 23 Neem de letters a tot en met j over en schrijf achter elke letter of de activiteit 
van de genoemde persoon formeel, informeel, zwart, grijs of wit is. 
 




