Eindexamen m&o vwo 2002-I
havovwo.nl

Antwoorden

Deelscores
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Maximumscore 1
de Wet Gelijke Behandeling
Maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
• Ja, de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst zijn constante kosten want
taxichauffeurs zijn tijdens de ingeplande uren niet altijd productief. Er bestaat geen
noodzakelijk verband tussen de uitgevoerde taxiritten en de loonkosten.
• Nee, de loonkosten van taxichauffeurs in vaste dienst kunnen ook voor een deel variabel
zijn want bij overwerk wordt vaak een oproepdienst toegepast. De chauffeurs krijgen dan
alleen een arbeidsvergoeding voor de gemaakte taxiritten.
Maximumscore 2
Hoger, want bij operationele service leasing betaalt Mercedes-Benz ook alle operationele
kosten, bij netto financiële leasing komen de operationele kosten voor rekening voor Taxa B.V.
Maximumscore 1
Taxa B.V.
Maximumscore 2
Bij huurkoop wordt na betaling van de laatste termijn de auto automatisch eigendom van de
koper, bij netto operationele leasing blijft de auto eigendom van de leasemaatschappij.
Maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
• Mercedes-Benz Leasing Nederland B.V. heeft de offerte opgesteld voor Taxa B.V.
Taxa B.V. is een onderneming die op de hoogte is van de BTW-regeling.
• Voor Taxa B.V. is de BTW geen kostenpost en dus minder relevant voor de besluitvorming.

Maximumscore 3
drie van de volgende
13  • (materiële) vaste activa, de taxi komt op de balans te staan;
• liquide middelen, er is sprake van een aanbetaling;
• langlopende schulden: Taxa B.V. heeft betalingsverplichtingen op lange termijn, de
leasetermijnen voor het tweede tot en met het vierde jaar;
• kortlopende schulden: Taxa B.V. heeft betalingsverplichtingen op korte termijn, de
leasetermijnen voor het eerste jaar.

14 

15 

Maximumscore 4
aankoopprijs Mercedes-Benz E 200 CDI
optie 0985: metallic lak
optie 0551: diefstal/inbraakalarm
optie 0882: interieurdetectie
100
verwijderingsbijdrage:
× 68,94
119
100
kosten rijklaarmaken:
× 797,35
119
totale aankoopprijs
Maximumscore 2
28.187,88 − 6.000
afschrijving:
= € 462,25
48

26.294,15
746,47
260,92
158,37
57,93
670,04
€

28.187,88

Maximumscore 2
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,

2.400
= € 662,25 per maand
12
lasten bij leasing: € 655,28 per maand
Er wordt gekozen om de taxi te leasen

lasten bij kopen: 462,25 +
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