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SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Procenten en indexcijfers 
 
 
Bij het rekenen met procenten en indexcijfers zijn er vier situaties die je goed moet oefenen. 
In de rest van deze samenvatting wordt, aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden, 
uitgelegd wat je moet kennen en kunnen. 
 

1. Van absoluut naar procent 
 

Wat je moet kunnen (of kennen) 
Hoe pak je het aan? 
(let op: dit is een manier) 

1. Een procentueel aandeel berekenen (deel / geheel) x 100% 

2. Een procentuele verandering berekenen ((nieuw – oud) / oud) x 100% 

3. Het onderscheid tussen procent en procentpunt • Een procent is een honderdste 
deel. 

• Een procentpunt is het 
absolute verschil tussen twee 
percentages. 

4. Het verschil tussen procent en promille 1‰ = 0,1% 

 
Rekenvoorbeeld #1 
In 2020 bedroeg de winst van het bedrijf AGF € 256.000. In 2019 was de winst gelijk aan  
€ 214.000. Bereken met hoeveel procent de winst is gestegen in 2020 ten opzichte van 
2019. 
 
Antwoord: ((nieuw – oud) / oud) x 100% = ((256.000 – 214.000) / 214.000) x 100% = 19,6% 
 
Rekenvoorbeeld #2 
In 2020 bedroeg de winstmarge van het bedrijf DWS 15% (als percentage van de verkopen). 
In 2019 was de winstmarge gelijk aan 18%. Bereken met hoeveel procent de winstmarge is 
veranderd in 2020 ten opzichte van 2019. 
 
Antwoord: ((nieuw – oud) / oud) x 100% = ((15 – 18) / 18) x 100% = -16,7% (let op: de 
winstmarge is veranderd met 15 – 18 = –3 procentpunt) 
 
 

2. Van procent naar absoluut 
 

Wat je moet kunnen (of kennen) 
Hoe pak je het aan? 
(let op: dit is een manier) 

1. Een bedrag berekenen als het procentuele 
aandeel van een ander bedrag gegeven is 

• Tabel maken 

• Gegevens invullen in € en % 

• Basis gelijkstellen aan 100 

• Oplossen 
2. Een bedrag berekenen als het procentuele 

verschil met een ander bedrag gegeven is 

 
Rekenvoorbeeld #1 
In 2016 was de gemiddelde verkoopprijs van een auto gelijk aan € 27.000. In 2020 was de 
gemiddelde verkoopprijs 10% hoger dan in 2016. Bereken de gemiddelde verkoopprijs van 
een auto in 2020. 
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Antwoord: 

 € % 

2016 27.000 100% 

2020 …?... 110% 

 
(27.000 / 100) x 110 = € 29.700 (of zo: 27.000 x 1,10 = € 29.700). 
 
Rekenvoorbeeld #2 
In 2016 was de gemiddelde verkoopprijs van een auto gelijk aan € 27.000. Dit was 8% hoger 
dan in 2013. Bereken de gemiddelde verkoopprijs van een auto in 2013. 
 
Antwoord: 

 € % 

2013 …?... 100% 

2016 27.000 108% 

 
(27.000 / 108) x 100 = € 25.000 (of zo: 27.000 / 1,08 = € 25.000). 
 
 

3. Van procent naar procent 
 

Wat je moet kunnen (of kennen) 
Hoe pak je het aan? 
(let op: dit is een manier) 

1. Een procentuele verandering berekenen met 
behulp van procentuele veranderingen 

• Stel basis = 100 

• Bereken eindwaarde 

• Vergelijk met 100 

 
Rekenvoorbeeld 
Voor een land is het volgende gegeven: 
 

 
procentuele verandering van het bbp 

(ten opzichte van het vorige jaar) 

2017 1,7% 

2018 -1,1% 

2019 -0,5% 

2020 1,0% 

2021 2,0% 

 
Bereken met hoeveel procent het bbp is gestegen in 2021 ten opzichte van 2018. 
 
Antwoord: 2018 is het basisjaar. De procentuele verandering in 2018 doet niet mee, want 
die is ten opzichte van 2017. Als 2018 gelijk is aan 100, is 2021 gelijk aan 100 x 0,995 x 1,01 
x 1,02 = 102,50. Het bbp is dus met 2,50% toegenomen in 2021 ten opzichte van 2018. 
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4. Indexcijfers 
 

Wat je moet kunnen (of kennen) 
Hoe pak je het aan? 
(let op: dit is een manier) 

1. Absolute getallen als indexcijfers schrijven. Indexcijfer = (waarde / basiswaarde) 
x 100 

2. Procentuele veranderingen als indexcijfers 
schrijven. 

• Stel basis = 100 

• Bereken eindwaarde 

• Vergelijk met 100 

3. Een procentuele verandering berekenen met 
behulp van indexcijfers 

((nieuw – oud) / oud) x 100% 

4. Het basisjaar verleggen van een reeks 
indexcijfers 

Indexcijfer = (waarde / basiswaarde) 
x 100 

 
Rekenvoorbeeld #1 
Voor een land is het volgende gegeven: 
 

 
procentuele verandering van het bbp 

(ten opzichte van het vorige jaar) 

2017 1,7% 

2018 -1,1% 

2019 -0,5% 

2020 1,0% 

2021 2,0% 

 
Bereken het indexcijfer voor het bbp in 2021 met 2019 als basisjaar. 
 
Antwoord: als 2019 gelijk is aan 100, is 2021 gelijk aan 100 x 1,01 x 1,02 = 103,02 
 
 
Rekenvoorbeeld #2 
Voor een land is het volgende gegeven: 
 

 prijsindex 

2010 100 

2015 120 

2020 135 

 
Bereken met hoeveel procent de prijzen zijn gestegen in 2020 ten opzichte van 2015. 
 
Antwoord: let op: het basisjaar is 2010. In 2020 zijn de prijzen dus met 35% gestegen ten 
opzichte van 2010. Ten opzichte van 2015 zijn de prijzen in 2020 met ((nieuw – oud) / oud) x 
100% = ((135 – 120) / 120) x 100% = 12,5% gestegen. 
 
Je kunt van bovenstaande reeks ook het basisjaar verleggen. Stel dat je het basisjaar wilt 
verleggen naar 2015 (dus 2015 = 100). Het indexcijfer voor 2020 wordt dan gelijk aan 
(waarde / basiswaarde) x 100 =  (135 / 120) x 100 = 112,5. 
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SAMENVATTING 

Koopkracht 
 
 

Primair en secundair inkomen 
 

We maken onderscheid tussen primair inkomen en secundair inkomen. Je kunt het 
secundaire inkomen van een huishouden als volgt bepalen: 
 

 

 
 

• Primair inkomen is inkomen waarvoor een 
tegenprestatie wordt geleverd (bijvoorbeeld arbeid in 
ruil voor loon) 

• Er zijn vijf vormen van primair inkomen: loon, rente, 
huur, pacht en winst 

 

– 
 

 

 

 
 

• Loonbelasting 

• Premies volksverzekeringen: afdrachten voor 
bijvoorbeeld AOW (Algeme Ouderdomswet) 

 

+ 
 

 

 

 
 

• Sociale uitkeringen en toeslagen zijn inkomen 
zonder tegenprestatie (overdrachtsinkomen) 

• Voorbeelden van uitkeringen: uitkeringen bij ziekte, 
ontslag of arbeidsongeschiktheid 

• Voorbeelden toeslagen: huur- en zorgtoeslag 
 

= 
 

 

 

 
 

• Het secundair inkomen wordt ook wel besteedbaar 
inkomen genoemd. 

 
 

Inflatie 
 

De koopkracht van het loon wordt beïnvloed door inflatie. Door inflatie neemt je koopkracht 
af: je kunt minder kopen met hetzelfde geld. 
 
Naast inflatie, onderscheiden we hyperinflatie en deflatie: 
 

Begrip Omschrijving 

Inflatie • De gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten die 
consumenten kopen. 

• Het gevolg van inflatie is dat je met hetzelfde geld minder 
kunt kopen (geldontwaarding) 

• Er zijn verschillende oorzaken voor inflatie, bijvoorbeeld 

− Stijging van de lonen die vervolgens door bedrijven 
wordt doorberekend in de verkoopprijzen. 

− Stijging van de btw die wordt doorberekend in de prijs. 
 

Hyperinflatie • Extreme (dagelijkse) prijsstijging. 

• Hyperinflatie ontstaat doordat de centrale bank van een 
land grote hoeveelheden geld creëert die niet in 
verhouding staan tot de economische groei. 

• Gevolg: verlies van koopkracht en verlies van vertrouwen 
in het geld (mensen gaan over op ruilhandel) 

Primair  inkomen

Belastingen

en premies

Sociale uitkeringen

en toeslagen

Secundair  inkomen
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Deflatie • Een gemiddelde prijsdaling. 

• Er zijn twee veel genoemde oorzaken voor deflatie: 

− Door dalende productiekosten wordt de verkoopprijs 
verlaagd door bedrijven, 

− Door te lage bestedingen (recessie), moeten bedrijven 
hun prijzen verlagen. 

• Wanneer mensen een daling van de prijzen verwachten, 
zullen ze aankopen uitstellen. Bestedingen bij bedrijven 
nemen hierdoor af, waardoor de productie en dus ook het 
aantal banen afneemt. De werkloosheid neemt toe. 

 

 
We gaan in een ander thema uitgebreider in op de oorzaken en gevolgen van inflatie. 
 
 

Consumentenprijsindex (CPI) 
 

Inflatie wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gemeten met het 
consumentenprijsindexcijfer (CPI). Om het CPI te berekenen, bepaalt het CBS eerst voor 
elk product een enkelvoudig of partieel prijsindexcijfer. Vervolgens krijgt ieder product een 
gewicht (wegingsfactor) dat aangeeft hoe belangrijk dit product is in het consumptiepatroon 
van de gemiddelde Nederlander. De enkelvoudige prijsindexcijfers worden vervolgens met 
behulp van de wegingsfactoren samengevoegd tot een samengesteld gewogen 
prijsindexcijfer: 

• Samengesteld: de partiële of enkelvoudige indexcijfers van de verschillende 
productgroepen worden samengevoegd tot één indexcijfer. 

• Gewogen: het CBS bepaalt voor ieder product een wegingsfactor. De wegingsfactor van 
een product geeft aan welk deel van het inkomen aan het product wordt besteed. Hoe 
groter het aandeel, hoe zwaarder de productgroep meetelt in de berekening van het CPI.  

 
Rekenvoorbeeld: het CPI berekenen 
Stel dat er drie producten zijn met de volgende partiële prijsindexcijfers en wegingsfactoren: 
 

Product Prijsindex Weging 

Brood 104,3 60% 

Koffie 125,1 10% 

Bier 98,2 30% 

  100% 

 
Brood is in bovenstaande voorbeeld ten opzichte van het basisjaar met 4,3% in prijs 
gestegen. Daarnaast geven mensen 60% van hun totale inkomen uit aan brood. 
 
Het samengestelde gewogen prijsindexcijfer is gelijk aan 104,3 x 0,60 + 125,1 x 0,10 + 98,2 
x 0,30 = 104,55. De gemiddelde prijsstijging is dus gelijk aan 4,55% 
 
Rekenvoorbeeld: rekenen met het CPI 
In onderstaande tabel is de CPI gegeven voor de periode 2020-2022. 
 

 CPI 

2020 100 

2021 102,3 

2022 105,1 
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In bovenstaande tabel is 2020 het basisjaar. In 2021 zijn de prijzen gemiddeld met 2,30% 
gestegen ten opzichte van 2020. In 2022 zijn de prijzen gemiddeld met ((105,1 – 102,3) / 
102,3) x 100% = 2,74% gestegen ten opzichte van 2021. 
 
 

Koopkracht 
 

Door een stijging van de prijzen, kun je minder kopen met hetzelfde geld in euro’s. De 
koopkracht van jouw nominale inkomen neemt af. Er is sprake van geldontwaarding. We 
onderscheiden vier belangrijke begrippen: 
 

Begrip Omschrijving 

Nominaal inkomen • Het inkomen gemeten in euro’s 

Reëel inkomen 
(koopkracht) 

• De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen 
kunt kopen 

Geldontwaarding • De geldontwaarding is gelijk aan de afname van de 
koopkracht. 

• De waarde van het geld wordt minder omdat je minder kunt 
kopen met hetzelfde geld. 

Prijscompensatie • Een loonsverhoging om de gestegen prijzen te 
compenseren (de koopkracht blijkt gelijk). 

• De lonen stijgen in procenten evenveel als de prijzen. 

 
 
Het indexcijfer voor de koopkracht 
 

De reële verandering van het inkomen is ongeveer gelijk aan de nominale verandering minus 
de inflatie. Echter, procentuele veranderingen rekenen we uit met behulp van indexcijfers. Je 
kunt het indexcijfer voor de koopkracht (en daarmee de procentuele verandering van de 
koopkracht) als volgt berekenen: 
 

 
of zo: 
 

 
 
Rekenvoorbeeld 
Als het nominale inkomen met 1% stijgt en de prijzen stijgen met 4%, dan is het indexcijfer 
voor de koopkracht (RIC) gelijk aan (101 / 104) x 100 = 97,11. De koopkracht is dus met 
2,88% afgenomen. Anders gezegd: de geldontwaarding is gelijk aan 2,88%. 
 
  

Indexcijfer 

nominaal inkomen

Indexcijfer koopkracht =

Prijsindexcijfer (CPI)

x 100

NIC

PIC

RIC = x 100
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OPGAVEN 

 

GROTE OPGAVE 

Procenten en indexcijfers 
 
 
In een land publiceert een onderzoeksbureau gegevens over de gemiddelde 
arbeidsproductiviteit en de beloning van arbeid in de periode 2003 - 2014 (figuur 1). 
 
figuur 1: arbeidsproductiviteit en loonkosten, 2003 – 2014 (indexcijfers, 2003 = 100)  
 

 
 
1p 1. Bereken met hoeveel procent de arbeidsproductiviteit per uur in 2014 ten 
opzichte van 2004 is veranderd. 
 
2p 2. Bereken de procentuele verandering van de reële loonkosten per eenheid product 
in 2014 ten opzichte van 2010.  
 
Uit macro-economische cijfers van een land (tabel 1) blijkt dat na jaren van forse groei de 
economie van dat land in 2021 voor het eerst tekenen van verzwakking vertoont.  
 
tabel 1: macro-economische cijfers van een land 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

investeringsquote1 8,75 9,00 9,25 8,75 6,25 

bruto binnenlands product (nominaal)2 4,50 6,00 7,50 6,00 3,50 

prijspeil2 3,50 3,50 3,75 2,50 2,75 

index kapitaalintensiteit 100 101,50 103,25 104,00 105,25 

rentepercentage 6,75 5,50 5,00 5,75 6,50 

exportvolume2 4,50 6,00 6,00 2,50 1,50 
1 investeringen in procenten van het bruto binnenlands product 
2 procentuele verandering ten opzichte van het voorafgaande jaar 
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1p 3. Bereken met hoeveel procent de kapitaalintensiteit in 2022 ten opzichte van 2020 
is veranderd. 
 
1p 4. Bereken het indexcijfer voor het exportvolume in 2022 met 2018 als basisjaar. 
 
2p 5. Bereken met hoeveel procent het reële bruto binnenlands product is veranderd in 
2021 ten opzichte van 2020. 
 
2p 6. Bereken met hoeveel procent de investeringen in 2022 vergeleken met 2021 zijn 
veranderd.  
 
De ontwikkeling van de economie heeft invloed op het nominale en het reële inkomen. In 
onderstaande figuur 2 staat de ontwikkeling van consumentenprijzen en reëel inkomen in 
Nederland in de periode 2002 – 2007. 
 
figuur 2: consumentenprijzen en reëel inkomen in Nederland  
 

 
 
2p 7. Bereken met hoeveel procent het reële inkomen is veranderd in 2007 ten opzichte 
van 2003. 
 
Uit figuur 2 kan worden afgeleid dat het nominale inkomen in Nederland in 2006 en in 2007 
is gestegen. 
 
2p 8. Is het nominale inkomen in 2007 meer of minder gestegen dan in 2006? Licht het 
antwoord toe. 
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GROTE OPGAVE 

Koopkracht en inflatie 
 
 
In 2021 daalden in Nederland de reële cao-lonen met gemiddeld 0,6 procent. Het 
gemiddelde prijspeil steeg in Nederland in 2021 met 2,7%. 
 
1p 1. Bereken met hoeveel procent de nominale cao-lonen in Nederland stegen in 2021. 
 
In 2021 zagen werknemers in een land hun inkomen met 2,1% stijgen, maar de inflatie 
zorgde toch voor een afname van hun gemiddelde koopkracht met 0,8%. 
 
1p 2. Bereken de hoogte van de inflatie in 2021. 
 
Het Bureau voor de Statistiek (BS) van een land meet de inflatie door middel van de 
consumentenprijsindex (CPI). De CPI wordt berekend met behulp van wegingsfactoren en 
partiële prijsindexcijfers, zoals in een sterk vereenvoudigde versie voor 2022 is weergegeven 
in tabel 1.  
 
tabel 1: partiële prijsindexcijfers en wegingsfactoren (2022) 
 

(2021 = 100) weging prijsindex 

woning en voeding 52,0 104,80 

overig 48,0 …….. 

 
In 2022 bedroeg de consumentenprijsindex 103,5 (basisjaar = 2021). 
 
2p 3. Bereken het partiële prijsindexcijfer voor de categorie ‘overig’. 
 
In onderstaande tabel staan voor de jaren 2021 - 2023 de CPI en de indexcijfers voor het 
nominaal inkomen en de bevolking.  
 

(2019 = 100) 2021 2022 2023 

nominaal inkomen 109,20 113,60 116,44 

consumentenprijsindex (CPI) 105,10 107,20 109,88 

index bevolking 102,00 103,10 104,10 

 
1p 4. Leg uit, zonder berekening, of de koopkracht in 2021 is gestegen of gedaald ten 
opzichte van 2019. 
 
1p 5. Bereken met hoeveel procent de koopkracht in 2022 is veranderd ten opzichte 
van 2021. 
 
1p 6. Leg met behulp van een berekening uit of er in 2023 sprake was 
prijscompensatie. 
 
2p 7. Bereken met hoeveel procent het reële inkomen per hoofd van de bevolking is 
veranderd in 2021 ten opzichte van 2019. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Inflatie: wat zeggen de cijfers? 
 
 
In de westerse landen zijn de officiële inflatiecijfers (gemeten inflatie) doorgaans laag. Maar 
de ‘gevoelsinflatie’ wijkt af van de gemeten inflatie. De gevoelsinflatie geeft weer hoe de 
consument denkt dat het gemiddelde prijspeil zich ontwikkelt. Het niveau waarop de 
consumenten de inflatie ‘voelen’ is bepalend voor hun bestedingen.  
 
2p 1. Leg uit dat consumentenbestedingen worden versneld als de gevoelsinflatie hoog 
is. 
 
2p 2. Leg uit dat consumentenbestedingen worden afgeremd als de gevoelsinflatie 
hoog is. Gebruik in het antwoord het begrip koopkracht.  
 
In de Verenigde Staten van Amerika (VS) gebruiken statistische bureaus twee officiële 
inflatiecijfers:  

− Consumentenprijsindex (CPI): dit meest bekende inflatiecijfer wordt in de VS op dezelfde 
manier berekend als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het inflatiecijfer in 
Nederland berekent. De prijsontwikkeling van de in de VS geconsumeerde goederen en 
diensten is de basis. 

− Producentenprijsindex (PPI), ook wel bekend als bbp-deflator: de prijsontwikkeling van de 
in de VS geproduceerde goederen en diensten is de basis. De optelsom van alle 
toegevoegde waardes in een jaar vormt het bruto binnenlands product (bbp). De index 
voor deze inflatie wordt gemeten met de formule: 
 

 
 

(beide stijgingen worden gemeten van jaar tot jaar) 
 
2p 3. Maak van onderstaande tekst een economisch juiste redenering. De CPI is een 
...(1)... en gewogen prijsindexcijfer. Een verandering van het consumptiepatroon kan 
aanleiding zijn om in de berekening van de CPI de ...(2)... aan te passen. De PPI is in 
het geval van inflatie ...(3)... dan 100 omdat de stijging van het bbp uitgedrukt in ...(4)... 
groter is dan de stijging van het bbp uitgedrukt in ...(5).... 
Kies uit: 
bij (1) enkelvoudig / partieel / samengesteld 
bij (2) partiële prijsindexcijfers / wegingsfactoren 
bij (3) groter / kleiner 
bij (4) geld / hoeveelheid goederen en diensten 
bij (5) geld / hoeveelheid goederen en diensten 
 
In bron 1 is de gemeten inflatie in de VS weergegeven. 
 
2p 4. Bereken, met behulp van bron 1, de CPI in de VS van 1980 met 1978 als basisjaar.  
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bron 1: inflatieontwikkelingen in de VS: 1965-2008  
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Gezond koppelen in België 
 
 
In 2011 is de algemene prijsstijging in België 3,5 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde 
van 2,2 procent in de Europese Unie (EU). Door de economische crisis zijn de nominale 
lonen in de EU-landen gemiddeld gelijk gebleven. In België is dat niet het geval omdat de 
meeste lonen, pensioenen en sociale uitkeringen gekoppeld zijn aan de gezondheidsindex. 
Dit is een prijsindexcijfer dat gebaseerd is op de consumentenprijsindex (CPI), maar dat 
geen rekening houdt met prijsontwikkelingen van alcoholhoudende dranken, tabak, benzine 
en diesel (zie categorie 02 in bron 1) 
 
bron 1: consumentenprijsindexcijfers (CPI) in België (2004 = 100 = basisjaar) 
 

 
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst.  
2p 1. Maak de onderstaande zinnen economisch correct. 
In de EU-landen is de gemiddelde koopkracht van het loon in 2011 ...(1).... 
Aan onderhoud van de woning geeft een gemiddeld Belgisch huishouden ...(2)... aan 
hotels, cafés en restaurants. 
De prijzen van communicatie zijn in België in 2005 ten opzichte van het basisjaar 
...(3).... 
Kies uit: 
bij (1) gedaald / gelijk gebleven / gestegen 
bij (2) evenveel uit als / meer uit dan / minder uit dan 
bij (3) gedaald / gelijk gebleven / gestegen  
 
Gebruik bron 1. 
2p 2. Leg uit, zonder een berekening te maken, dat de gezondheidsindex in 2005 gelijk 
is aan het CPI in 2005.  
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Een Belgische producent van computersoftware, gevestigd in Luik, heeft 100 werknemers. 
De meeste werknemers wonen in Vlaanderen en moeten dagelijks met auto of motor een 
flinke afstand rijden. Ze ontvangen geen reiskostenvergoeding. Bij de vaststelling van de 
hoogte van de brutolonen gaat het bedrijf elk jaar uit van koppeling aan de 
gezondheidsindex. Zo steeg het gemiddelde brutoloon van een werknemer van  
€ 35.000 in 2005 naar € 41.125 in 2011. Toch klagen de werknemers dat in hun geval de 
koopkracht van het brutoloon in die betreffende periode is gedaald.  
 
Gebruik bron 1 en bovenstaande tekst bij de vragen 3 en 4.  
 
2p 3. Bereken de gezondheidsindex in 2011, met 2004 als basisjaar. 
 
2p 4. Geef met behulp van de getallen in bron 1 een verklaring voor de klacht van de 
werknemers van de softwareproducent. 
 
De sociale partners in België verschillen van mening over de koppeling van de lonen. De 
werkgeversorganisaties willen de lonen ontkoppelen van de prijsontwikkelingen, maar de 
vakbonden willen de koppeling handhaven. Tijdens een overleg ontstaat de volgende 
discussie tussen een woordvoerster van de werkgeversorganisaties en een woordvoerder 
van de vakbonden:  
 

 
 
2p 5. Schrijf het vervolg van de uitspraak van de woordvoerder van de vakbonden. 
Gebruik ongeveer 40 woorden.  
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GELDZAKEN 
Sparen en lenen 

 
  

  



 

cumulus.co 24 

SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Sparen en lenen 
 
 

Levensloop 
 

De ontwikkeling van inkomen en vermogen over de tijd kan worden weergegeven in een 
financiële levensloop. Let goed op het verschil tussen inkomen en vermogen: 
 

 
 
Er bestaat een positief verband tussen inkomen en vermogen (“Als de één stijgt, stijgt de 
ander ook. Als de één daalt, daalt de ander ook.”). De twee grootheden bewegen in dezelfde 
richting. Als er sprake is van een negatief verband is er juist een tegengesteld verband 
(bijvoorbeeld “Als de één stijgt, daalt de ander.”). 
 
Het positieve verband tussen inkomen en vermogen werkt beide kanten op: 
 

 Omschrijving 

Van inkomen naar 
vermogen 

• Als het inkomen stijgt, houd je meer geld over om bijvoorbeeld te 
sparen of een huis te kopen (het vermogen neemt toe). 

• Ongelijkheid in inkomen leidt daarom tot meer ongelijkheid in 
vermogen. 

Van vermogen 
naar inkomen 

• Als het vermogen stijgt, ontvang je een hoger inkomen 
(bijvoorbeeld rente over spaargeld of huurinkomsten van een 
pand dat je verhuurt). 

• Ongelijkheid in vermogen leidt daarom tot meer ongelijkheid in 
inkomens. 

 
De ontwikkeling van inkomen en vermogen over de tijd kan grafisch worden weergegeven in 
een financiële levensloop. 
 
  

• Primair inkomen: loon, rente, 

huur, pacht, winst

• Overdrachtsinkomen: 

sociale uitkeringen en 

toeslagen

• Inkomen is een 

stroomgrootheid en wordt 

over een bepaalde periode

gemeten (bijvoorbeeld: “In 

2021 bedroeg mijn inkomen         

€ 40.000,-.”)

• Vermogen = bezit – schulden

• Bijvoorbeeld voor de eigen 

woning is het vermogen 

gelijk aan de waarde van de 

woning (bezit) minus de 

hypothecaire lening (schuld)

• Vermogen is een 

voorraadgrootheid en wordt 

op een bepaald moment

gemeten (bijvoorbeeld: “Op 

1 januari 2021 bedroeg het 

saldo op mijn spaarrekening 

€ 1,54.”)

Inkomen Vermogen

+

+

+ = positief verband

(Als de één stijgt, stijgt de ander ook. Als de één daalt, daalt de ander ook)
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Financiële levensloop (vereenvoudigd) 
 

 
 
Je ziet drie fasen in bovenstaande financiële levensloop: 
 

Fase Omschrijving 

1. Jeugd • Je hebt nog geen of onvoldoende inkomen, maar consumeert wel 
in de vorm van eten en drinken, kleding en onderdak. 

• Er is sprake van ruil tussen generaties: jouw ouders / verzorgers 
betalen de kosten voor levensonderhoud. 

• Voor een opleiding moet je geld lenen. Je schulden worden groter 
dan je bezittingen, je vermogen wordt negatief. 

2. Werkzame 
leven 

• Tijdens je werkzame leven verdien je meer dan je consumeert. 

• Hierdoor kun je sparen voor pensioen (bedrijfspensioen) en een 
deel van het ‘extra’ geld gaat – via belastingen en premies – naar 
de jeugd en gepensioneerden. 

3. Oude dag • Als je stopt met werken, heb je geen looninkomen meer en moet 
je interen op je vermogen (je moet je vermogen “opeten”), omdat 
je nog wel consumeert. 

• Vaak neemt het consumptieniveau bij ouderen toe naarmate ze 
ouder worden vanwege toenemend gebruik van de 
gezondheidszorg, betaald door de werkende generatie in de vorm 
van belastingen en premies (= ruil tussen generaties). 

 
  

0 

looninkomen en 
consumptie (€) 

0 

financieel 
vermogen (€) 

leeftijd (in jaren) 

leeftijd (in jaren) 

constant 
consumptieniveau 

begin werk 

begin 

studie 

.

.

.

.

vermogensopbouw 
interen op 
vermogen na 
pensionering 

pensionering 

1 2 3 
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Ruilen over de tijd 
 

Sommige mensen willen nu geld uitgeven. Anderen willen nu juist sparen zodat ze in de 
toekomst meer kunnen uitgeven. De keuze tussen sparen of lenen wordt (onder andere) 
bepaald door: 
 

Wat bepaalt de keuze: 
sparen of lenen? 

Omschrijving 

1. Levensfase • We onderscheiden vaak drie levensfasen: jeugd, 
werkzame leven, oude dag 

• In elke levensfase worden andere keuzes gemaakt, 
bijvoorbeeld: 

− Starters op de woningmarkt sluiten voor het eerst 
een hypotheek af 

− Werkenden sparen, gepensioneerden ‘ontsparen’ 

2. Rente • Bij een lage rente is sparen minder aantrekkelijk (je 
ontvangt minder rente) en lenen aantrekkelijker (je 
betaalt minder rente) 

3. Inflatie • Door inflatie daalt de reële waarde van spaargeld en 
uitgeleend geld (geldontwaarding) 

4. Consumentenvertrouwen • Zijn consumenten optimistisch (meer lenen) of juist 
pessimistisch (meer sparen) over de toekomst? 

 
Consumenten die sparen hebben een lage tijdsvoorkeur: zij stellen hun consumptie uit door 
nu te sparen en later te consumeren. Hiermee wordt niet alleen consumptie uitgesteld maar 
ook de productie door bedrijven. 
Consumenten die lenen hebben juist een hoge tijdsvoorkeur: zij halen hun consumptie naar 
voren door nu te consumeren en later rente en aflossing te betalen. Hiermee wordt niet 
alleen consumptie naar voren gehaald maar ook de productie door bedrijven. 
 
Consumptie nu vervangen door consumptie in de toekomst noemen we ruilen over de tijd. 
Er zijn verschillende voorbeelden van ruilen over de tijd: 
 

 
 
 
  

• Pensioenpremie afdragen 

en dus minder consumeren
1 Pensioen

• Sparen en dus minder 

consumeren

• Studeren, niet werken, geen 

loon en dus minder 

consumeren

• Lenen om toch te kunnen 

consumeren

Sparen

Scholing

• Lenen en dus meer 

consumeren
Lenen

2

3

4

• Een pensioenuitkering 

ontvangen en dus meer 

consumeren

• ‘Ontsparen’ en dus meer 

consumeren

• Meer verdienen met een 

hogere opleiding en meer 

consumeren

• Rente en aflossing betalen 

en dus minder consumeren

• Rente en aflossing betalen 

en dus minder consumeren

Nu In de toekomst
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Rente 
 

De bank is een ‘tussenpersoon’ tussen mensen die sparen en mensen die lenen. Spaarders 
ontvangen rente (spaarrente) en de leners betalen rente (leenrente). De bank verdient een 
rentemarge (het verschil tussen de leenrente en spaarrente): 
 

 
 
 
Er zijn twee soorten leningen: 
 

 
 
De rente die de spaarder ontvangt en de lener betaalt, kun je zien als een vergoeding voor: 
1. Het uitstellen van consumptie (ruilen over de tijd): bij een hoge rente zal iemand sneller 

sparen en consumptie eerder uitstellen. 
2. Het risico dat spaargeld of uitgeleend geld minder waard wordt door inflatie 

(inflatierisico): bij een hoge inflatie wil de spaarder / lener een hogere vergoeding voor 
geldontwaarding 

3. Het risico van wanbetaling (voor de bank: de kans dat de lening niet wordt terugbetaald) 
  

Sommige mensen hebben 

een lage tijdsvoorkeur
Sommige mensen hebben 

een hoge tijdsvoorkeur

• Spaarrekening

• Spaardeposito

Sparen

• Consumptief krediet

• Hypotheek

Lenen

Hypotheeklening

Lening met onderpand

• Voor aanschaf 

consumptiegoederen

– Niet waardevast

– Bijv. auto, elektronica, reizen

• Relatief hoge rente want de bank 

heeft weinig zekerheid

• Voor aanschaf huis / 

bedrijfspand

• Lagere rente want de bank heeft 

onderpand (huis, bedrijfspand) 

als zekerheid

Consumptief krediet

Lening zonder onderpand
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Naast de nominale rente (de rente die je ontvangt of betaalt in euro’s) moet je ook kijken 
naar de reële rente. Hoe zat het ook alweer met nominaal, inflatie en reëel? 
 

 
 
Naast de nominale rente (de rente die je ontvangt in euro’s) moet je ook kijken naar de reële 
rente. Door inflatie neemt de koopkracht van de rente af. We berekenen de reële rente met 
behulp van indexcijfers: 
 

 
 
Rekenvoorbeeld reële rente 
Stel je ontvangt 1% samengestelde interest per jaar op een spaarrekening. Dit noemen we 
de nominale rente. De prijzen stijgen gemiddeld met 2% per jaar. Het indexcijfer voor de 
reële rente is dan gelijk aan (101 / 102) x 100 = 99,02. De koopkracht van jouw spaargeld 
neemt in een jaar dus af met 0,98%. Ook al krijg je rente op een spaarrekening, je gaat er 
reëel op achteruit. 
 

  

• De koopkracht

• Door inflatie daalt de 

reële waarde van 

spaargeld en 

uitgeleend geld

• De reële rente (%) is 

gelijk aan de nominale 

rente (%) minus de 

inflatie

• De waarde van 

spaargeld of een 

lening in euro’s

• De nominale rente is 

de rente die je 

ontvangt of betaalt in 

euro’s

• Een stijging van de 

prijzen

• Vaak gemeten met het 

consumenten-

prijsindexcijfer (CPI)

Reële waardeNominale waarde Inflatie

%

Consumentenprijsindex (CPI)

Indexcijfer reële rente =

Indexcijfer nominale rente

x 100
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Spaarrekening en spaardeposito 
 

Als het inkomen groter is dan de uitgaven, kun je vermogen opbouwen door te sparen of te 
beleggen. Een spaarder houdt niet van risico (= risico-avers). Een belegger zoekt bewust 
(meer) risico in ruil voor de kans op een hoger rendement. 
 
Er zijn twee belangrijke spaarvormen: 
 

 1. Spaardeposito 2. Spaarrekening 

Rente  • Rentepercentage is vast 

• Meestal enkelvoudige interest: 
interest wordt berekend over het 
oorspronkelijk ingelegde bedrag 

• Rentepercentage is variabel 

• Samengestelde interest: 
interest wordt berekend over 
het ingelegde bedrag plus de 
bijgeschreven interest uit 
eerdere jaren (“rente over 
rente”) 

Looptijd • Vast, 1 – 10 jaar • Variabel 

Geld bijstorten 
en opnemen 
 

• Nee, niet mogelijk 

• Boete* bij vervroegd opnemen 
(als marktrente > depositorente) 

• Ja, je kunt op elk moment geld 
bijstorten en opnemen 

Risico • Tot € 100.000,- per bank 
garantie onder het 
depositogarantiestelsel 

• Tot € 100.000,- per bank 
garantie onder het 
depositogarantiestelsel 

*Banken maken vaak een uitzondering bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en overlijden. 

 
Bij sparen maken we onderscheid tussen de contante waarde en de eindwaarde: 

• Eindwaarde: de toekomstige waarde van een bedrag dat nu op de bank wordt gezet. 

• Contante waarde: de huidige waarde van een bedrag waarover je pas over enige tijd de 
beschikking hebt. 

 
Rekenvoorbeeld enkelvoudige interest: 
Je stort € 1.000,- op een spaardeposito met een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 2,5% 
per jaar over het oorspronkelijk ingelegde bedrag en wordt aan het einde van elk jaar 
bijgeschreven op jouw betaalrekening. Je ontvangt in totaal 10 x 0,025 x 1.000 = € 250 rente 
 
Eindwaarde en contante waarde van één bedrag met samengestelde interest: 
 

Eindwaarde van één bedrag Contante waarde van één bedrag 

• Ik heb een spaarrekening met een 
rentepercentage van 2% 
(samengestelde interest) 

• Ik heb nu € 1.000,- 

• Hoeveel heb ik over drie jaar? 

• Ik heb een spaarrekening met een 
rentepercentage van 2% (samengestelde 
interest) 

• Ik wil over drie jaar € 1.000,- hebben 

• Hoeveel moet ik nu op de bank zetten? 
 

 
 

  E = K x (1 + i)n 
  (1.000 x 1,023 = 1.061,21)  
 

 

 
 

  C = K x (1 + i)–n 
  (1.000 x 1,02-3 = 942,32) 
  of (1.000 / 1,023 = 942,32) 
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Beleggen 
 

Een spaarder houdt niet van risico (= risico-avers). Een belegger zoekt bewust (meer) risico 
in ruil voor de kans op een hoger rendement. Hoewel mensen over het algemeen risico-
avers zijn, beleggen zij bijna allemaal (indirect) via hun bedrijfspensioenfonds, bijvoorbeeld in 
aandelen en obligaties. 
 

A. Aandelen 
 

Wat is het?  • Een bewijs van eigendom van een bedrijf 

• Nominale waarde: de waarde zoals die in de statuten van een 
onderneming staat vermeld (zegt niets over de werkelijke waarde). In 
de statuten van een onderneming staan gemaakte afspraken, wie 
verantwoordelijk is voor welke zaken en welke doelstellingen een 
onderneming heeft. 

• Beurskoers: de marktprijs van een aandeel, die tot stand komt door 
vraag en aanbod 

Voordelen • Kans op een hoog rendement (afhankelijk van het bedrijfsresultaat) 

• Zeggenschap: aandeelhouder is mede-eigenaar en mag 
meebeslissen over het beleid van de onderneming 

Nadelen • Hoog risico: bij een faillissement van de onderneming krijgt de 
aandeelhouder als laatste z’n geld terug 

• Hoge transactiekosten (bij aan- en verkoop van aandelen) 

 
B. Obligaties 
 

Wat is het?  • Een bewijs van deelname aan een langlopende lening, uitgegeven 
door een onderneming of de overheid 

• Nominale waarde: de waarde zoals die in de statuten van een 
onderneming staat vermeld (zegt niets over de werkelijke waarde) 

• Beurskoers: de marktprijs van een obligatie, bepaald door de 
marktrente 

Voordelen • Een lager risico dan bijvoorbeeld aandelen 

− Je krijgt een vaste rente 

− Bij een faillissement van de onderneming heb je voorrang op de 
aandeelhouders om je geld terug te krijgen 

Nadelen • Mogelijk een lager rendement dan aandelen (rente is vast en 
onafhankelijk van bedrijfsresultaat) 

• Meer risico dan een spaarrekening (kans bestaat dat je je geld niet 
terugkrijgt) 
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SAMENVATTING 

Pensioenen 
 
 
Er zijn drie mogelijke pensioenvoorzieningen: 
 

 Omschrijving 

1. Staatspensioen 
 

 
 

• In Nederland is het staatspensioen de AOW, voor alle 
inwoners van 67 jaar en ouder. 

• De hoogte is afhankelijk van de burgerlijke staat 
(alleenstaand, samenwonend, getrouwd) 

2. Bedrijfspensioen 
 

 

• Het bedrijfspensioen is een aanvullend pensioen voor 
mensen in loondienst 

− Een vorm van verplicht sparen waarbij via de 
werkgever automatisch maandelijks pensioenpremie 
wordt ingehouden van het salaris 

− De pensioenpremie gaat naar een pensioenfonds die 
het geld belegt in onder andere aandelen en obligaties 

− Als je met pensioen gaat, ontvang je een maandelijkse 
uitkering 

• Doel: een pensioenuitkering die gelijk is aan 70% van het 
gemiddelde salaris (inclusief AOW) 

3. Zelf sparen of beleggen 
 

 
 

• Zelf sparen of beleggen is een aanvullend pensioen 

− Een vorm van vrijwillig sparen 

− Verschillende mogelijkheden: spaarrekening, 
spaardeposito, beleggen (bijvoorbeeld in aandelen) 

 
De AOW wordt gefinancierd met behulp van het omslagstelsel. Elk jaar wordt geschat 
hoeveel er nodig is voor de AOW-uitkeringen van de 67+’ers. Het benodigde bedrag wordt 
“omgeslagen” over de inkomens van de mensen die jonger zijn dan 67 jaar. Iedereen die 
werkt, betaalt een vast percentage van zijn of haar inkomen. Een getallenvoorbeeld (waarbij 
we voor het gemak de inflatie negeren bij zowel uitkeringen als premies): 
 

 
  

… moet elk jaar worden 

betaald door de werkenden

De AOW-uitkering van de 

67+’ers …

€ 4.400
per werkende

€ 40

miljard
€ 58

miljard

9

miljoen
8,7

miljoen

2020 2050

€ 6.600
per werkende
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Door de vergrijzing zijn er steeds meer gepensioneerden ten opzichte van het aantal 
werkenden. Je kunt dit eenvoudig zien aan de toename van de grijze druk: 
 

 
 
Daarnaast neemt de levensverwachting toe waardoor er langer AOW moet worden 
uitgekeerd. De betaalbaarheid van de AOW komt hierdoor in gevaar. Mogelijke oplossingen 
om de AOW betaalbaar te houden zijn bijvoorbeeld het verhogen van de AOW-leeftijd (meer 
mensen betalen premie, minder mensen ontvangen een uitkering), de AOW-uitkering minder 
hard laten stijgen of de AOW-premie verhogen. 
 
Naast het omslagstelsel, kennen we ook het kapitaaldekkingsstelsel (bij de financiering 
van de bedrijfspensioenen): 
 

 1. Omslagstelsel 2. Kapitaaldekkingsstelsel 

Voorbeeld • AOW • Bedrijfspensioen 

Hoe werkt het? • Elk jaar wordt geschat hoeveel 
er nodig is voor de uitkeringen 

• Het benodigde bedrag wordt 
“omgeslagen” over de 
inkomens van de mensen die 
jonger zijn dan 67 jaar 

• Iedereen die werkt, betaalt een 
vast percentage van zijn 
inkomen 

• Elke maand wordt geld 
gespaard en gestort in het 
pensioenfonds 

• Het pensioenfonds belegt het 
geld (bijvoorbeeld in aandelen 
en obligaties) 

• Aan het eind van je carrière 
krijg je een maandelijkse 
uitkering uit het fonds 

Recente 
veranderingen 

• AOW-leeftijd verhoogd naar 67 

• AOW-leeftijd na 2021 is 
afhankelijk van de 
levensverwachting 

• Pensioenleeftijd verhoogd, 
gelijk aan AOW-leeftijd 

• Geen indexatie (= pensioen-
uitkering stijgt mee met de 
inflatie) bij pensioenfondsen 

 
We maken onderscheid tussen waardevaste en welvaartsvaste pensioenen: 

• Een waardevast pensioen stijgt mee met de inflatie (CPI). Dus: als prijzen met 2% 
stijgen, stijgt het pensioen ook met 2%. 

• Een welvaartsvast pensioen stijgt mee met de welvaart. Een veel gebruikte maatstaf 
voor de welvaart is de gemiddelde loonstijging. Deze is meestal hoger dan de inflatie. 

 
  

• De verhouding tussen het aantal 

personen van 0 tot 20 jaar en het 

aantal personen van 20 tot 65 

jaar.

• Dit cijfer geeft inzicht in de 

verhouding tussen de jeugd en 

het werkende deel van de 

bevolking.

• De verhouding tussen het aantal 

personen van 65 jaar of ouder en 

het aantal personen van 20 tot 

65 jaar.

• Dit cijfer geeft inzicht in de 

verhouding tussen de ouderen

en het werkende deel van de 

bevolking.

Groene druk

aantal personen

van 0 tot 20 jaar

aantal personen

van 20 tot 65 jaar

x 100%

Grijze druk

aantal personen

van 65 jaar of ouder

aantal personen

van 20 tot 65 jaar

x 100%
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Problemen en oplossingen bij de financiering van de pensioenen 
 

Er is een aantal problemen bij de financiering van het staatspensioen en het 
bedrijfspensioen: 
 

 Staatspensioen (AOW) Bedrijfspensioen 

Problemen • Vergrijzing: er zijn steeds meer 
gepensioneerden tegenover 
steeds minder werkenden 

• De levensverwachting neemt toe 
waardoor er langer pensioen 
moet worden uitgekeerd 

• Vergrijzing 

• Levensverwachting neemt toe 

• Lage rente waardoor beleggen in 
o.a. obligaties weinig rendement 
oplevert 

• Economische crises waardoor de 
waarde van de beleggingen is 
daalde 

Mogelijke 
oplossingen 

• AOW-leeftijd verhogen: meer 
mensen betalen premie, minder 
mensen ontvangen een uitkering 

• AOW-uitkering minder hard laten 
stijgen 

• Premie verhogen 

• Pensioenleeftijd verhogen 

• Pensioenuitkeringen niet 
indexeren (= mee laten stijgen 
met de inflatie) 

• Pensioenuitkeringen van huidige 
en/of toekomstige pensioenen 
verlagen 

• Premie verhogen 

 
Verder is het belangrijk om op te merken dat er steeds meer zzp’ers in Nederland zijn die 
geen bedrijfspensioen opbouwen en dus mogelijk na pensionering in financiële problemen 
komen (of moeten rondkomen van de AOW). 
 
 

Nieuw pensioenstelsel 
 

Om problemen met het huidige pensioen op te lossen, wordt er gewerkt aan een nieuw 
pensioenstelsel. De belangrijkste verandering is dat de hoogte van het bedrijfspensioen 
minder zeker wordt. In onderstaande tabel staat een deel van de plannen: 
 

Staatspensioen (AOW) Bedrijfspensioen 

• AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog 
dan eerder gepland. 

• Dit is een tegemoetkoming aan 
vakbonden die instemmen met een 
minder zeker bedrijfspensioen. 

• Pensioen beweegt mee met de stand 
van de economie 

− In goede tijden wordt de uitkering 
sneller verhoogd 

− In slechte tijden wordt de uitkering 
sneller verlaagd (gekort) 

• Pensioenopbouw op twee manieren: 

− Individueel: iedereen bouwt zijn eigen 
en persoonlijke pensioen op 

− Collectief: een deel van de 
pensioenopbouw komt in een 
gemeenschappelijke pot om risico’s 
op verlaging van uitkeringen in 
bepaalde generaties te verminderen 
(voorkomen van ‘pech-generaties’) 

• Omscholing naar lichter werk wordt 
makkelijker om langer te kunnen werken. 

• Mensen met een zwaar beroep kunnen 
eerder stoppen met werken. 
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De dekkingsgraad van een pensioenfonds 
 

Een pensioenfonds moet nu voldoende vermogen hebben om in de toekomst te kunnen 
voldoen aan al haar verplichtingen (= pensioenuitkeringen). Om nu te kunnen bepalen of het 
pensioenfonds voldoende vermogen heeft, wordt de dekkingsgraad berekend met behulp 
van twee variabelen: 
 

Variabele Omschrijving 

Huidig vermogen • De waarde van het huidige vermogen is afhankelijk van de 
ingelegde premies en de waarde van de beleggingen 

Huidige waarde 
van de toekomstige 
verplichtingen 

• De waarde van alle toekomstige uitkeringen aan 
gepensioneerden teruggerekend naar nu (“€ 100 over 10 jaar 
is nu minder waard”). 

• De huidige waarde noemen we ook wel de contante waarde  

• Deze contante waarde is de laatste jaren gestegen door 
vergrijzing, gestegen levensverwachting, de lage rente en 
tegenvallende beleggingsresultaten 

 
 

 
 
 
Als het huidige vermogen van het pensioenfonds gelijk is aan de contante waarde van de 
toekomstige verplichtingen (een dekkingsgraad van 100%) dan heeft een pensioenfonds nu 
precies genoeg vermogen om alle toekomstige uitkeringen te kunnen doen. 
 
Rekenrente 
Een belangrijke variabele bij het berekenen van de contante waarde van de toekomstige 
verplichtingen is de (reken-)rente. Bij een lage rekenrente is de contante waarde relatief 
hoog. Bij een hoge rekenrente is de contante waarde juist relatief laag. Kijk maar eens naar 
onderstaande simpele getallenvoorbeeld. 
 
Getallenvoorbeeld dekkingsgraad en rekenrente 
Het pensioenfonds CBP beheert een vermogen van € 5.000,-. Over 20 jaar moet het fonds 
een pensioen uitkeren van € 10.000,- Heeft het pensioenfonds voldoende vermogen / 
dekking? 
 

 Rekenrente = 2% Rekenrente = 4% 

Wat is de huidige 
waarde van de 
toekomstige 
uitkering? 

• 10.000 / 1,0220 = € 6.729,71 • 10.000 / 1,0420 = € 4.563,87 

Wat is de 
dekkingsgraad? 

• (5.000 / 6.729,71) x 100% = 
74% 

• De dekkingsgraad is < 100% 

• (5.000 / 4.563,87) x 100% = 
110% 

• De dekkingsgraad is > 100% 

Wat is het gevolg 
voor de pensioenen? 
 

• Uitkeringen omlaag 

• Premies omhoog 

• Uitkeringen kunnen 
meestijgen met inflatie 

• Premies onveranderd 

 
  

Contante waarde 

van alle toekomstige verplichtingen 

Huidig vermogen 

= 
Dekkingsgraad van 

een pensioenfonds 
x 100% 
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SAMENVATTING 

De intertemporele budgetlijn 
 
 
We hebben in het thema Geldzaken verschillende vormen van ruilen over de tijd gezien 
(zoals sparen en lenen). Ruilen over de tijd kan grafisch worden weergegeven in een model: 
de intertemporele budgetlijn. Voordat we de intertemporele budgetlijn bestuderen, kijken we 
eerst naar de (gewone) budgetlijn.  
 

De budgetlijn 
 

In de economie staat het maken van keuzes centraal. Er is een spanning tussen enerzijds 
onbeperkte behoeften (eerste levensbehoeften of luxe goederen?, materieel of immaterieel?, 
nu of in de toekomst?) en anderzijds beperkte middelen. Als je iets kiest, kun je het andere 
niet meer doen. De opbrengsten van het alternatief waar je niet voor kiest, noemen we 
opofferingskosten. 
 
De budgetlijn is een eenvoudig model om keuzes te analyseren en geeft de combinatie van 
bestedingsmogelijkheden weer bij een gegeven budget: 
 
De budgetlijn in een grafiek 
 

De budgetlijn Opofferingskosten 

 
 

 

• De opbrengsten van het alternatief waar 
je niet voor kiest. 

• Als je het ene kiest, kun je het andere 
niet kiezen 

• Twee voorbeelden 

− Als je een softijsje koopt, kun je geen 
/ minder hamburgers kopen 

− Als je gaat studeren, kun je niet full-
time werken en offer je een inkomen 
op 

 
 
De budgetlijn in een vergelijking 
 

Omdat in het model geldt “budget = uitgaven”, kun je eenvoudig de vergelijking van de 
budgetlijn opstellen. Voor de situatie waarin Bob elke maand € 100,- zakgeld krijgt en hij zijn 
zakgeld helemaal aan eten besteedt – waarbij hij kiest tussen ijsjes (€ 2,50 per stuk) en 
hamburgers (€ 5,- per stuk) – krijg je de volgende vergelijking van de budgetlijn: 
 
Budget = P1 x q1 + P2 x q2 
100 = 5 x q1 + 2,50 x q2 
-5 x q1 = 2,50 x q2 – 100 
q1 = -0,5 x q2 + 20 
 

met 
P1 = de prijs van een hamburger 
P2 = de prijs van een ijsje 
q1 = het aantal hamburgers 
q2 = het aantal ijsjes 
  

Ik koop 
alleen ijsjes.

Ik koop alleen burgers.

hamburgers (aantal)

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40

ijsjes (aantal)

.

.
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Twee veranderingen van de budgetlijn 
 

1. Een prijsverandering 
De hellingshoek / richtingscoëfficiënt 
verandert 

2. Een budgetverandering 
De budgetlijn verschuift evenwijdig 

 

 
De prijs van een hamburger stijgt van  
€ 5,00 naar € 6,25 (budget = € 100,-) 

 

 

 

Het budget stijgt van € 100,- naar € 125,- 

 
 

De intertemporele budgetlijn 
 

De intertemporele budgetlijn geeft de verschillende keuzemogelijkheden om te ruilen over de 
tijd weer. 
 

1. ‘Gewone’ budgetlijn 
Ruilen tussen twee producten 

2. Intertemporele budgetlijn 
Ruilen over de tijd: tussen consumptie nu 
en consumptie in de toekomst 

 

 
 
In het vereenvoudigde voorbeeld in de rechtergrafiek, maken we in de uitgangssituatie 
onderscheid tussen twee periodes:  

• Prepensioenperiode (nu): de periode van 60 tot 67 jaar waarin je een beschikbaar 
budget hebt van € 300.000,- (zie x-as) 

• Pensioenperiode (in de toekomst): de periode vanaf 67 jaar waarin je recht hebt op een 
totale gegarandeerde pensioenuitkering van € 550.000,- (zie y-as)  

hamburgers (aantal)

0
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25

0 10 20 30 40 50

ijsjes (aantal)

hamburgers (aantal)

0
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ijsjes (aantal)

hamburgers (aantal) 
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pizza’s (aantal) 

.
Ik koop 
alleen 
pizza’s. 

. Ik koop alleen 
burgers. 

consumptie in pensioenperiode (x € 1.000) 

0 
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Om de verschillende keuzemogelijkheden te analyseren, is het handig om te kijken naar de 
twee extremen. Je moet hierbij wel rekening houden met de rente voor zowel sparen als 
lenen). Stel dat de rente in bovenstaand voorbeeld gelijk is aan 10% (over de gehele 
betreffende periode). 
 

Rekenvoorbeeld 
 

Vraag Antwoord 

1. Hoeveel kun je nu 
maximaal consumeren? 
 

• Je leent nu zoveel mogelijk. De lening moet in de 
toekomst worden terugbetaald met rente. 

• De maximale lening nu is dus gelijk aan € 550.000 / 
1,10 = € 500.000 

• De maximale consumptie nu is dus gelijk aan 500.000 + 
300.000 = € 800.000 

2. Hoeveel kun je in de 
toekomst maximaal 
consumeren? 
 

• Het gehele inkomen wordt nu gespaard. Je ontvangt in 
de toekomst rente over het gespaarde bedrag 

• Dit levert in totaal 0,10 x € 300.000 = € 30.000 rente op 

• De maximale consumptie in de toekomst is dus: 
550.000 + 300.000 + 30.000 = € 880.000 
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OPGAVEN 

 

EXAMENOPGAVE HAVO 

Studeren is investeren 
 
 
In 2012 zijn de Nederlandse regeringspartijen het er over eens: het huidige 
studiebeursstelsel (bron 1) moet per 1 september 2015 worden omgezet in een sociaal 
leenstelsel (zie bron 2). Een student in het hoger onderwijs kost de overheid ruim € 8.000 per 
jaar, terwijl het volgen van een opleiding in het hoger onderwijs de student een flink 
particulier rendement kan opleveren. Volgens de regeringspartijen levert het sociaal 
leenstelsel naast een overheidsbesparing van € 1,6 miljard een kwaliteitsverbetering van het 
hoger onderwijs op. Tegenstanders wijzen erop dat de overheid op deze manier 
studieschulden afdwingt bij studenten met leenaversie. De regeringspartijen spreken dat 
tegen door te verwijzen naar de voorwaarden. 
 
2p 1. Leg uit dat er bij het sociaal leenstelsel sprake is van ruilen over de tijd.  
 
Gebruik bron 2.  
 
2p 2. Welk kenmerk van het sociaal leenstelsel kan de leenaversie bij studenten 
verminderen? Verklaar het antwoord.  
 
Bij het sociaal leenstelsel is er een risico-opslag verwerkt in de rente. Hiermee worden de 
tekorten gefinancierd die ontstaan indien studenten hun lening niet (volledig) aflossen. De 
overheid had ook kunnen besluiten om deze tekorten vanuit de algemene middelen 
(belastingen) te financieren.  
 
2p 3 Leg uit dat het financieren van de tekorten vanuit de algemene middelen kan 
leiden tot moral hazard (risico op moreel wangedrag) van studenten. 
 
Nu studeren door het sociaal leenstelsel voor studenten duurder dreigt te worden en de kans 
op een baan na de studie door de economische crisis afneemt, gaan steeds meer studenten 
op zoek naar een alternatieve financiering voor hun studie.  
 
Gebruik bron 3.  
 
3p 4. Maak van de onderstaande tekst een economisch juiste redenering. 
Het geld dat Paul krijgt, wil hij investeren in ...(1).... Houders van IOU’s krijgen in ruil 
een half uur van Pauls tijd. Als zij hun keuze laten afhangen van Pauls toenemende 
...(2)... zullen de IOU-houders de tijd van Paul zo ...(3)... mogelijk inzetten. 
Kies uit: 
bij (1) kapitaalgoederen / menselijk kapitaal 
bij (2) consumptiebehoefte / verdiencapaciteit 
bij (3) laat / vroeg  
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bron 1: studiebeursstelsel hoger onderwijs (tot september 2015)  
 

 
 
 
bron 2: kenmerken sociaal leenstelsel hoger onderwijs per 1 september 2015  
 

 
 
 
bron 3: uit een krant  
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EXAMENOPGAVE VWO 

Ouderen aan het werk 
 
 
In een land is de financiering van de oudedagsvoorziening op twee manieren geregeld:  

− een basisuitkering op grond van de Ouderdomswet (OW) die direct uit de ontvangen 
middelen wordt betaald en 

− een pensioenuitkering die door een pensioenfonds op basis van de opbrengst van 
belegde premies wordt verstrekt. 

 
In 2010 wordt een discussie gevoerd over de betaalbaarheid van de OW. De OW wordt 
betaald uit premies aangevuld met belastinggeld. 
 
Partij A wil niet langer dat belastinggeld wordt gebruikt om OW-uitkeringen te betalen. Verder 
stelt deze partij voor de ingangsleeftijd voor de OW in twee stappen te verhogen van 65 naar 
67 jaar. In 2020 gaat de ingangsleeftijd omhoog naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. De 
leeftijd waarop pensioenuitkeringen in mogen gaan, moet hieraan worden gekoppeld. 
Volgens partij A heeft het voorstel naast een gunstige invloed op de overheidsfinanciën, ook 
een positief effect op de deelname aan betaalde arbeid door ouderen. 
 
Partij B stemt wel in met het voorstel van partij A, maar wil dit geleidelijk bereiken door vanaf 
2011 elk jaar de ingangsleeftijd voor de OW met één maand te verhogen. 
 
Partij A heeft als bezwaar tegen het voorstel van partij B dat dit voorstel in de periode 2010-
2034 minder financieel voordeel oplevert in de vorm van niet te betalen OW-uitkeringen dan 
het voorstel van partij A. Dit komt omdat de grijze druk (het aantal 65-plussers in % van het 
aantal werkenden) tot 2025 steeds groter wordt. 
 
2p 1. Is er in dit land bij de financiering van de oudedagsvoorziening sprake van een 
omslagstelsel, een kapitaaldekkingsstelsel of beide stelsels? Licht het antwoord toe.  
 
2p 2. Leg uit waarom het voorstel van partij B minder financieel voordeel oplevert dan 
het voorstel van partij A.  
 
Partij C pleit ervoor de OW te vervangen door een Algemeen Basisinkomen voor Ouderen 
(ABO). Het gaat deze partij hierbij vooral om het stimuleren van de deelname aan betaalde 
arbeid door ouderen. 
De ingangsleeftijd voor de ABO-regeling wordt vastgesteld op 63 jaar. Vanaf die leeftijd 
ontvangt iedereen ABO. Het ABO bedraagt op die leeftijd de helft van de huidige OW-
uitkering van € 1.050 per maand voor een alleenstaande. Daarna stijgt het ABO gelijkmatig, 
totdat de uitkering op de dag dat iemand 70 jaar wordt, gelijk is aan de huidige OW-uitkering.  
 
2p 3. Laat met een berekening zien dat een alleenstaande die 70 jaar wordt, tot dan toe 
in het voorstel van partij C per saldo (nominaal) evenveel ABO heeft ontvangen, als hij 
anders aan OW zou hebben ontvangen. 
  



 

cumulus.co 41 

 

EXAMENOPGAVE VWO 

Een welverdiende oude dag 
 
 
In een land bestaat een oudedagsvoorziening, gebaseerd op het omslagstelsel. Er is geen 
verplichte eigen pensioenopbouw. Een politicus pleit voor een verlaging van de bestaande 
uitkering. Een econoom onderzoekt de gevolgen van dit plan. Hij schetst daartoe een 
modelmatige weergave van de financiële positie van een werknemer tijdens diens werkzame 
periode en in de periode daarna (zie figuur 1). De econoom stelt het bruto-verdienpotentieel 
van een werknemer gelijk aan het totale arbeidsinkomen dat deze vanaf een bepaald 
moment nog zal verwerven tot aan diens pensionering. In figuur 1 schetst de econoom ook 
het verloop van het financieel vermogen van een werknemer, vanaf het betreden van de 
arbeidsmarkt tot het overlijden. Voor opbouw van dit financieel vermogen wordt een deel van 
het bruto-verdienpotentieel bestemd.  
 
figuur 1: model van de levensloop van een werknemer 
 

 
 
De uitgangspunten van de econoom bij het model zijn:  

− De inflatie en de rente bedragen beide 0%. 

− Het loonpeil blijft onveranderd.  

− Heffingen op het inkomen (inclusief premies voor de oudedagsvoorziening) bedragen 
steeds 30% van het inkomen. 

− Na pensionering wordt geen inkomen meer verdiend. 
 
De econoom licht toe dat de punten a en c in dit model ook hoger of lager getekend zouden 
kunnen worden. Het financieel vermogen zou bij het betreden van de arbeidsmarkt negatief 
kunnen zijn, gekoppeld aan een hoger verdienpotentieel.  
 
2p 1. Geef een verklaring voor de beschreven koppeling.  
 
De positie van punt b wordt onder andere bepaald door de tijdsvoorkeur van een werknemer 
gedurende diens werkzame leven. 
 
1p 2. Zal bij een toename van de tijdsvoorkeur gedurende het werkzame leven punt b 
hoger of lager komen te liggen? Licht het antwoord toe.  
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De econoom gaat er in figuur 1 van uit dat een vast deel van het inkomen wordt 
geconsumeerd. 
 
2p 3. Bereken welk percentage van het bruto-inkomen wordt geconsumeerd in de 
periode vóór de pensionering.  
 
De econoom meent dat door verlaging van de uitkering van de oudedagsvoorziening figuur 1 
zal veranderen. Hij beweert dat als wordt uitgegaan van een lagere uitkering punt b hoger zal 
komen te liggen. 
 
2p 4. Ondersteun de bewering van de econoom met een argument dat betrekking heeft 
op bestedingsmogelijkheden vóór de pensionering en een argument betreffende 
bestedingsmogelijkheden ná de pensionering.  
 
De politicus pleit ervoor dat werknemers zelf via beleggingen een aanvullende 
oudedagsvoorziening regelen. Een beleggingsadviseur stelt dat in dat geval jonge 
werknemers vooral zouden moeten kiezen voor het hoge rendement van aandelen, ondanks 
het relatief hoge koersrisico. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt gaat volgens hem 
dit risico zwaarder wegen en hij raadt de dan inmiddels oudere werknemers aan om 
gaandeweg over te stappen op obligaties, of zelfs om een deel van het vermogen op een 
betaalrekening te houden. 
 
2p 5. Verklaar dit verschil in advies aan jongere en oudere werknemers. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Een eigen huis als spaarvarken 
 
 
“De aankoop van een eigen huis is nog altijd een beter spaarvarken dan sparen bij de bank”, 
zegt de voorzitter van de Vereniging Ons Eigen Huis (VOEH) in februari 2008. “In 2007 
behoorden de Nederlandse huizenprijzen tot de hoogste in Europa. Er worden te weinig 
nieuwe huizen gebouwd. De overheid zou dit meer moeten stimuleren. Tegelijkertijd willen 
steeds meer mensen een eigen huis kopen. Ik verwacht dus dat in 2008 de huizenprijzen 
zullen blijven stijgen.”  
 
2p 1. Citeer de twee zinnen uit bovenstaande tekst, waarop de voorzitter zijn 
verwachting baseert.  
 
Tussen augustus 2007 en februari 2008 daalde bij veel banken de hypotheekrente. 
 
2p 2. Verklaar dat een daling van de hypotheekrente leidt tot een verdere stijging van 
de huizenprijzen. 
 
Het is augustus 2007. Hanneke en Kees overwegen een huis te kopen in Maartenszeil. De 
plaatselijke makelaar komt met onderstaand voorstel 
 
bron 1: voorstel makelaar 
 

Achterweg 13 
9876 ZZ Maartenszeil 
 
Vaste verkoopprijs: € 615.000 (exclusief kosten koper)  
Verkopende makelaar: De Jong Makelaardij 
VRIJSTAANDE WONING (1953), fraai in landelijke omgeving, op unieke locatie gesitueerd 
met prachtig, vrij uitzicht aan de achterzijde en gelegen in het “Noordsepark”.  

 
Voor de aankoop moeten Hanneke en Kees rekening houden met 6% bijkomende kosten. Zij 
gebruiken € 50.000,- van hun spaargeld om een deel van de aankoop te financieren. Voor de 
hypothecaire lening kiezen zij voor de bank met het laagste rentetarief in bron 2. 
 
bron 2: overzicht tarieven hypotheekrente bij verschillende banken 
 

 naam bank 
rentepercentages 
augustus 2007 

rentepercentages 
februari 2008 

1 Postenbank 5,30 4,40 

2 AKXA bank 5,40 4,45 

3 INGO 5,45 4,60 

4 Florus 5,50 4,50 

5 Obvious 5,55 4,55 

− alle rentetarieven gelden voor een periode van 30 jaar 

− de hypothecaire lening wordt aan het einde van de looptijd in zijn geheel afgelost  

 
Hanneke en Kees denken er over eerst nog een grote reis te maken en in dat geval pas een 
half jaar later, in februari 2008, een huis te kopen. 
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2p 3. Bereken het jaarlijkse hypotheekrentevoordeel dat Hanneke en Kees hebben, als 
ze in augustus 2007 besluiten de koop en financiering van dit huis uit te stellen tot 
februari 2008. Gebruik de bronnen 1 en 2. 
 
2p 4. Beschrijf twee risico’s die Hanneke en Kees lopen, indien zij in augustus 2007 
besluiten de koop en financiering van dit huis uit te stellen tot februari 2008. 
 
Net als de voorzitter van de VOEH, denkt ook Kees dat op de lange termijn een eigen huis 
een beter spaarvarken is dan een spaarrekening bij de bank. Beiden gaan er van uit dat in 
het algemeen de rente op spaarrekeningen aan de lage kant is vergeleken met andere 
vormen van rendement op vermogen. In hun redenering worden ook de onderstaande 
zinnen gebruikt:  
1. Huizenprijzen die sterker stijgen dan de inflatie verhogen / verlagen het reële vermogen 
van huiseigenaren. 
2. Door inflatie daalt / stijgt de reële hypotheekschuld. 
 
3p 5. Kies in elk van beide zinnen van de twee vetgedrukte woorden de juiste. Gebruik 
deze zinnen vervolgens in een redenering die het standpunt van de voorzitter van 
VOEH en Kees onderbouwt. Gebruik voor de totale redenering maximaal 50 woorden. 
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EXAMENOPGAVE VWO 

Koop een nieuw huis! 
 
 
Een econoom heeft onderzoek gedaan naar de betalingsbereidheid van potentiële kopers 
van nieuwbouwwoningen. Hij vat zijn voornaamste onderzoeksresultaten samen in het 
onderstaande pijlenschema.  
 

 
 
 
2p 1. Moet het teken bij pijl 3 negatief of positief zijn? Verklaar het antwoord.  
 
De economie van een land is de afgelopen jaren in een neergaande conjunctuur beland. Dit 
kan leiden tot een lagere betalingsbereidheid voor nieuwbouwkoopwoningen. Dit blijkt in het 
schema onder meer uit pijl 8. 
 
4p 2. Geef aan de hand van het pijlenschema twee andere verbanden die laten zien dat 
een neergaande conjunctuur kan leiden tot een verminderde betalingsbereidheid voor 
nieuwbouwkoopwoningen. Verklaar het antwoord.  
 
Het inzakken van de vraag naar nieuwbouwkoopwoningen kan op zijn beurt een neergaande 
conjunctuur ook versterken. 
 
2p 3. Leg dit uit.  
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De econoom schrijft een open brief in een nationaal dagblad. Hij komt met gebruikmaking 
van zijn pijlenschema tot de volgende adviezen om de nieuwbouwmarkt van koopwoningen 
te stimuleren:  
a. de hypotheekrenteaftrek moet voor ten minste 10 jaar een aftrekpost blijven voor de 

inkomstenbelasting, om daarmee een eind te maken aan de onzekerheid,  
b. de huurtoeslagen (subsidies voor mensen met een laag en middeninkomen) moeten 

worden beperkt en  
c. mensen met een midden- en hoog inkomen moeten niet meer in aanmerking komen voor 

een goedkope huurwoning en als ze daar al in wonen moet de huur voor hen veel sneller 
stijgen.  

 
3p 4. Schrijf namens de econoom hoe elk van de drie beleidsadviezen de vraag naar 
nieuwbouwkoopwoningen kan stimuleren. Ga hierbij uit van het getekende 
pijlenschema en noem de gebruikte pijlen. Gebruik ongeveer 100 woorden. 
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GELDZAKEN 
Verzekeren 

 
  

  



 

cumulus.co 48 

SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Particuliere verzekeringen 
 
 
Verzekeringen die door de overheid worden verzorgd, noemen we sociale verzekeringen. 
Verzekeringen die mensen op eigen initiatief afsluiten, noem je particuliere verzekeringen. 
Er bestaan drie soorten particuliere verzekeringen: 

• Schadeverzekering: je bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van schade 
(voorbeelden: autoverzekering, inboedelverzekering, opstalverzekering) 

• Zorgverzekering: je bent verzekerd tegen ziektekosten 

• Levensverzekering: je bent verzekerd tegen het financiële risico als gevolg van 
overlijden (of: je bouwt kapitaal op gedurende een aantal jaren) 

 
De keuze om je wel of niet te verzekeren hangt af van drie factoren: 
 

 
 
De premie voor een verzekering is afhankelijk van de kans op een schade-uitkering en de 
schadelast en wordt berekend als: premie = kans op schade x (schadelast – eigen risico).  
 
Rekenvoorbeeld verzekeringspremie 
Een verzekeraar heeft 100.000 klanten die hun auto hebben verzekerd. De verzekeraar weet 
– op basis van historische gegevens – dat de kans 20% is dat een verzekerde schade claimt. 
De jaarlijkse gemiddelde schadelast bedraagt € 2.500 en het eigen risico is gelijk aan € 150. 
Om de schadelast te kunnen dekken, moet de verzekeringspremie dus minstens gelijk zijn 
aan: premie = kans op schade x (schadelast – eigen risico) = 0,20 x (2.500 – 150) = € 470. 
Boven op dit bedrag rekent de verzekeraar nog een opslag voor bedrijfskosten en een 
winstopslag.  
 
Bij verzekeren is er vaak sprake van solidariteit: mensen die weinig schade claimen (goede 
risico’s) dragen in verhouding meer bij dan mensen die vaak schade claimen (slechte 
risico’s). 
 
Bij particuliere verzekeringen spelen vanwege asymmetrische informatie (de verzekerde 
heeft meer informatie dan de verzekeraar) twee problemen: moral hazard en averechtse 
selectie.  

3. Beschikbare middelen

• Mensen zijn (vaak) 

risicomijdend, ze 

houden niet van risico

• We zeggen: mensen 

zijn risico-avers

• Gevolg: de vraag naar 

verzekeringen neemt 

toe als mensen risico-

avers zijn

• Heb je überhaupt 

voldoende geld om de 

maandelijkse premie 

te betalen (en de 

risico’s af te dekken)?

2. Afweging tussen 

kosten en opbrengsten

• Wegen de kosten van 

de verzekering op 

tegen de uitkering bij 

schade?

• Zou je bijvoorbeeld 

een fiets van € 500,-

verzekeren voor € 15,-

per maand?

1. Risico-aversie
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Moral hazard 
 

Moral hazard (of moreel wangedrag) is de verandering in het gedrag van mensen als zij niet 
direct risico lopen. De kosten van het gewijzigde gedrag worden afgewenteld (‘afgeschoven’) 
op de verzekeraar: “Ach, de verzekering dekt de schade toch wel.” 
 
Moral hazard kan op vier manieren worden voorkomen: 

• Eigen risico: het deel van de schade dat de verzekerde zelf moet betalen 

• Bonus-malus: des te vaker je een schade claimt, des te minder korting / meer opslag je 
krijgt op de basispremie (malus). Als je geen schades claimt, krijg je extra korting (bonus). 

• Uitsluiten: bepaalde soorten schade gedeeltelijk of geheel uitsluiten van vergoeding 

• Maximumvergoeding: de schade wordt tot een bepaald maximum vergoed, de rest 
betaalt de verzekerde zelf 

 
 

Averechtse selectie 
 

Het probleem van averechtse selectie kan in drie stappen worden uitgelegd: 
 

Stap 1: uitgangssituatie 
Stap 2: de slechte risico’s 

blijven over 
Stap 3: de verzekering 

wordt onbetaalbaar 
 

 

 

 
 

 

 
 

• Bij verzekeren betalen 
goede risico’s voor de 
slechte risico’s 

• De verzekerde weet meer 
over zijn risico dan de 
verzekeraar 
(asymmetrische 
informatie) 

• De verzekeraar hanteert 
daarom een uniforme 
premie (= iedereen 
betaalt hetzelfde bedrag), 
die relatief hoog is voor 
de goede risico’s 

• Als de goede risico’s de 
verzekering opzeggen of 
niet afsluiten, blijven de 
slechte risico’s over 

• De kosten per verzekerde 
stijgen 

• De premie stijgt en meer 
goede risico’s haken af 

• Er is hier sprake van 
averechtse selectie: de 
goede risico’s verzekeren 
zich niet meer en alleen 
de slechte risico’s blijven 
over 

• De uitkeringen worden 
hoger dan de premie-
inkomsten 

• Mogelijke gevolgen 

− De winst daalt 

− De verzekeraar gaat 
failliet 

 
Averechtse selectie kan op drie manieren worden voorkomen: 
 

Oplossing Omschrijving 

1. Premiedifferentiatie • Een verschillende premie vragen aan verschillende 
risicogroepen voor dezelfde verzekering 

− Op basis van bijvoorbeeld leeftijd of geslacht 

− Kan ook met behulp van een eigen risico 

2. Risicoselectie • Verzekeraars zoeken naar manieren om goede risico’s 
aan te trekken 

• Andere manieren dan premiedifferentiatie (bijvoorbeeld via 
doelgroepgerichte reclame) 

3. Collectieve dwang • Iedereen moet zich verplicht verzekeren 

• Verzekeraars moeten iedereen verplicht accepteren als 
klant (bijvoorbeeld bij de basisverzekering ziektekosten) 
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Autoverzekering 
 

Bij een autoverzekering is een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) 
verplicht om averechtse selectie te voorkomen en mensen te behoeden voor een grote 
schadelast. Om moreel wangedrag te voorkomen, werkt de autoverzekering vaak met een 
bonus-malussysteem. 
 
Voorbeeld bonus-malussysteem 
 

  toekomstige bonus-malus trede 

bonus-
malus trede 

korting op 
basispremie 

zonder 
schade 

met 1 
schade 

met 2 
schades 

met 3 of meer 
schades 

6 45% 7 3 1 1 

5 35% 6 2 1 1 

4 25% 5 1 1 1 

3 15% 4 1 1 1 

2 5% 3 1 1 1 

1 25% opslag 2 1 1 1 

 
Stel je zit in trede 5 en de basispremie is € 80 per maand. Je krijgt dan 35% korting en 
betaalt 80 x 0,65 = € 52. Claim je 1 schade, dan zit je volgend jaar in trede 2 en wordt de 
premie 80 x 0,95 = € 76. Bij geen claim ga je naar trede 6. 
 
 

Zorgverzekering 
 

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: 
 

Basisverzekering Aanvullende verzekering 
 

 
 

 

 

• Een verplichte ziektekostenverzekering 
voor iedereen in Nederland. 

• Maandelijkse premie: 

− Vanaf zo’n € 100 

− Verplicht eigen risico van € 385 

• In ruil voor een lagere premie kun je het 
eigen risico verhogen tot € 885 (de 
verzekeraar loopt minder risico) 

• Boven op de verplichte basisverzekering 
kun je vrijwillig een aanvullende 
verzekering afsluiten 

• Bijvoorbeeld voor fysiotherapie of 
tandarts 

• De verzekeraar mag mensen weigeren 

 
Het vrijwillige eigen risico is een oplossing voor asymmetrische informatie: vooral goede 
risico’s kiezen voor een hoog eigen risico. Er is veel discussie over het eigen risico bij de 
zorgverzekering: 

• Argument voor het eigen risico: het eigen risico remt de sterk gestegen kosten voor 
gezondheidszorg door toenemende levensverwachting en innovatie 

• Argument tegen het eigen risico: moreel wangedrag komt bij ziektekosten niet of 
nauwelijks voor. Mensen veranderen hun gedrag niet ten koste van hun gezondheid. Het 
eigen risico is daarmee een boete op ziek zijn. 
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SAMENVATTING 

Sociale zekerheid 
 
 
Verzekeringen die mensen op eigen initiatief afsluiten, noem je particuliere verzekeringen. 
Verzekeringen die door de overheid worden verzorgd, noemen we sociale verzekeringen. 
Naast sociale verzekeringen zijn er ook sociale voorzieningen. De verzamelnaam voor 
beide is de sociale zekerheid 
 
De sociale zekerheid in Nederland is als volgt opgebouwd: 
 

 
 
Een veelgebruikte maatstaf om de grootte van de sociale zekerheid te bepalen, is de i/a 
ratio: de verhouding tussen het aantal mensen met een uitkering (inactieven) en het aantal 
mensen dat belasting en premie betaalt om deze uitkeringen te financieren (actieven). 
 

 
 
In Nederland is de i/a-ratio ongeveer gelijk aan 70%. Dit betekent dat tegenover 100 actieven 
ongeveer 70 inactieven staan. 
 
We maken onderscheid tussen waardevaste en welvaartsvaste uitkeringen: 
 

 Omschrijving 

Waardevast • Een waardevaste uitkering stijgt mee met de inflatie (CPI). 

• Dus: als prijzen met 2% stijgen, stijgt de uitkering ook met 2%. 

Welvaartsvast • Een welvaartsvaste uitkering stijgt mee met de welvaart. 

• Een veel gebruikte maatstaf voor de welvaart is de gemiddelde 
loonstijging. Deze is meestal hoger dan de inflatie. 

 
  

Aantal inactieven 

Aantal actieven 

i/a ratio = x 100% 
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OPGAVEN 

 

EXAMENOPGAVE HAVO 

Aanpakken dat opwaarderen! 
 
 
Uit een tijdschrift: 
In de dure tas die gestolen werd op dat zonnige eiland, zat volgens je claim bij de 
verzekering ook een dure zonnebril die je in feite al eerder was kwijtgeraakt. Een kras in de 
lak van je auto, veroorzaakt door een onvoorzichtige fietser, laat je tegelijk repareren met de 
deuk in het spatbord die er al een tijdje in zat. Uit onderzoek van het Verbond van 
Verzekeraars (VvV) blijkt dat er jaarlijks voor zo’n 900 miljoen euro aan schade op een 
dergelijke manier wordt ‘opgewaardeerd’. “Het gevolg van dit claimgedrag is dat de 
verzekerden er uiteindelijk toch weer zelf voor moeten betalen”, aldus de woordvoerder van 
het VvV.  
 
2p 1. Leg uit dat het ‘opwaarderen’ van schade mogelijk is als gevolg van 
asymmetrische informatie. 
 
1p 2. Is er bij het ‘opwaarderen’ van schade sprake van moral hazard? Verklaar het 
antwoord. 
 
1p 3. Verklaar de uitspraak van de VvV-woordvoerder. 
 
Om ervoor te zorgen dat verzekerden minder claimen, maken verzekeraars onder andere 
gebruik van een bonus-malusladder. Volgens de VvV kan een dergelijke bonus-malusladder 
in sommige gevallen het claimen juist stimuleren. In het rapport laten de onderzoekers dat 
zien aan de hand van een voorbeeld:  
 

Hugo heeft een auto met een cataloguswaarde van € 16.950,-. Hij rijdt jaarlijks ongeveer 
12.000 km en is door verzekeraar CarSafe ingedeeld in trede 7 van de premieladder. In het 
begin van het jaar heeft Hugo al twee schades geclaimd bij CarSafe.  

 
Gebruik bovenstaand voorbeeld, bron 1 en bron 2 bij de vragen 4 en 5. 
 
2p 4. Bereken met hoeveel euro de premie van Hugo volgend jaar ten opzichte van zijn 
huidige premie stijgt als gevolg van de twee ingediende schades.  
 
2p 5. Leg uit dat de bonus-malusladder in het geval van Hugo het aantal claims niet 
beperkt.  
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bron 1: premietabel van verzekeraar CarSafe  
 

oorspronkelijke 
cataloguswaarde 

basispremie bij minder 
dan 20.000 km per jaar 

basispremie bij meer dan 
20.000 km per jaar 

tot € 12.000 711 810 

€ 12.000 - € 13.000 782 891 

€ 13.000 - € 14.000 853 972 

€ 14.000 - € 15.000 924 1.053 

€ 15.000 - € 16.000 996 1.135 

€ 16.000 - € 17.000 1.067 1.216 

€ 17.000 of meer 1.139 1.298 

 
 
bron 2: bonus-malusladder van verzekeraar Carsafe  
 

korting per bonus-
malustrede 

toekomstige bonus-malustrede1) 

trede 
korting op de 
basispremie 

zonder 
schade 

met 1 
schade 

met 2 
schades 

met 3 of 
meer 

schades 

20 75% 20 15 9 1 

19 75% 20 14 8 1 

18 75% 19 13 8 1 

17 75% 18 12 7 1 

16 75% 17 11 6 1 

15 75% 16 10 5 1 

14 75% 15 9 4 1 

13 72,5% 14 8 2 1 

12 70% 13 7 2 1 

11 67,5% 12 6 1 1 

10 65% 11 5 1 1 

9 60% 10 4 1 1 

8 55% 9 3 1 1 

7 50% 8 2 1 1 

6 45% 7 1 1 1 

5 35% 6 1 1 1 

4 25% 5 1 1 1 

3 15% 4 1 1 1 

2 5% 3 1 1 1 

1 25% opslag 2 1 1 1 
1) Een voorbeeld: U zit nu in trede 14 en claimt dit jaar twee schades. Volgend jaar zult u dan 
in trede 4 komen. Uw korting zal dan afnemen van 75% tot 25%. 
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EXAMENOPGAVE VWO 

De scooter verzekerd 
 
 
Scooters zijn een populair vervoermiddel in de drukke stedelijke omgeving. Helaas zijn 
scooters ook bij dieven erg gewild. Verzekeringsmaatschappij Asco wil hierop inspelen en 
een scooterverzekering winstgevend in de markt zetten. Ze gaat hierbij in eerste instantie uit 
van een uniforme premiehoogte.  
 
Vanwege asymmetrische informatie bestaat in dit geval het gevaar dat Asco de 
diefstalverzekering voor scooters niet winstgevend op de markt kan brengen. 
 
2p 1. Leg dit uit. 
 
Om meer informatie te krijgen over de markt voor het product, heeft Asco marktonderzoek 
laten doen. Een bureau heeft hiertoe 80.000 scooterbezitters bevraagd. Bij dit onderzoek 
bleek dat scooterbezitters met het grootste aantal ingediende claims ook de hoogste 
betalingsbereidheid hebben. De onderstaande figuren komen uit dit onderzoek. De 80.000 
scooterbezitters zijn in 8 even grote groepen verdeeld.  
 
figuur 1: aantal claims in % van het 
aantal scooters 
 

figuur 2: betalingsbereidheid voor een 
diefstalverzekering per verzekerde 

  
 
 
Asco gebruikt deze gegevens om na te gaan of ze, uitgaande van een uniforme 
premiehoogte, een diefstalverzekering voor scooters winstgevend op de markt kan brengen. 
Asco gaat ervan uit dat de verzekering aangeboden wordt aan alle 80.000 scooterbezitters.  
Een directielid van Asco stelt hierbij twee vragen:  

− Welke premiehoogte moet Asco vaststellen? 

− Hanteert Asco bij het uitkeren van schadeclaims een eigen risico voor de verzekerden? 
 
De onderzoeker beveelt aan om de premie voor de diefstalverzekering op € 280 vast te 
stellen. Verder beveelt hij Asco aan in de reclamecampagne sterk in te spelen op de 
risicoaversie van scooterbezitters. Bovendien adviseert hij Asco klanten voor de 
diefstalverzekering de keuze voor een eigen risico aan te bieden. 
 
2p 2. Leg de aanbeveling van de onderzoeker uit om in de genoemde 
reclamecampagne sterk in te spelen op de risicoaversie van de scooterbezitters. 
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Asco besluit deze verzekering op de markt te brengen tegen een premie van € 280. De 
kosten voor Asco bestaan uit de uit te keren claims en de overige kosten. Asco hanteert in 
eerste instantie geen eigen risico en keert in geval van diefstal de gehele nieuwprijs uit. De 
kosten hiervan bedragen € 1.900 per claim. De overige kosten bedragen € 5,40 per 
verzekerde. 
 
2p 3. Bereken de hoogte van de winst die Asco maakt bij een premie van € 280. 
 
De onderzoeker stelt dat, uitgaande van de huidige gegevens, Asco een eigen risico van  
€ 300 kan invoeren in combinatie met een premieverlaging van € 43,20, zonder dat de winst 
van Asco hierdoor verandert. 
 
2p 4. Laat met een berekening zien dat de stelling van de onderzoeker juist is. 
 
Verder stelt de onderzoeker dat op langere termijn het invoeren van een eigen risico zelfs 
kan leiden tot een stijging van de winst van Asco doordat de gegevens veranderen. 
 
2p 5. Leg uit dat figuur 1 verandert door het invoeren van een eigen risico door Asco. 
Beschrijf hierbij ook deze verandering van figuur 1. 
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EXAMENOPGAVE VWO 

Eigen duit in zakje van de zorg 
 
 

De overheid van een land overweegt de zorgverzekering voortaan te laten uitvoeren 
door particuliere verzekeraars zonder winstoogmerk. Daarbij zal iedere burger verplicht zijn 
om zich te verzekeren met een basispakket voor medische zorg. De verzekeraars zullen 
niemand mogen uitsluiten van dit basispakket.  
 

2p 1. Leg uit dat zonder verzekeringsplicht voor burgers de verzekeraars te maken 
kunnen krijgen met een proces van averechtse selectie.  
 

De overheid vreest een aanhoudend sterke toename van de totale zorgkosten in het land. 
Om deze groei af te remmen overweegt zij in het voorgestelde systeem ook een verplicht 
eigen risico van € 300 per verzekerde per jaar voor te schrijven. Een econome doet 
onderzoek naar de gevolgen van dit eigen risico. Zij verwacht dat de jaarlijkse zorgkosten 
per verzekerde met 44% van het bedrag van het ingestelde eigen risico zullen afnemen, en 
dat verzekerden daarnaast gemiddeld € 173 per jaar binnen het eigen risico voor hun eigen 
zorg betalen. Volgens de econome kan de maandpremie met meer dan € 25 dalen door 
instelling van het eigen risico.  
 

2p 2. Leg uit dat het instellen van een eigen risico kan bijdragen aan een beperking van 
de toename van de zorgkosten voor het gehele land.  
 

2p 3. Laat met een berekening zien dat de verwachting van de econome juist is.  
 

De overheid wil dat in het nieuwe systeem verzekerden de mogelijkheid krijgen van een 
vrijwillig eigen risico van € 400 boven op het verplichte eigen risico. De econome onderzoekt 
welke verzekerden gebruik zullen maken van die mogelijkheid. Zij gaat uit van een situatie 
met vier groepen verzekerden. Elke verzekerde binnen een groep heeft dezelfde kansen om 
te maken te krijgen met zorgkosten (tabel 1). De econome gaat uit van een verlaging van de 
jaarlijkse premie met € 140 voor wie het vrijwillige eigen risico accepteert.  
 

tabel 1: verwachte jaarlijkse zorgkosten per verzekerde per risicogroep  
 

totale zorgkosten per 
verzekerde per jaar 

groep I groep II groep III groep IV 

€ 0 10% 25% 46% 80% 

€ 300 20% 18% 15% 10% 

€ 1.000 45% 43% 30% 8% 

€ 10.000 25% 14% 9% 2% 

Voorbeeld ter toelichting: van iedere persoon in groep I is de kans dat ze geen zorgkosten 
hebben 10%, de kans dat ze € 300 zorgkosten hebben 20%, enz.  
 

De verzekerden in groep IV kunnen gemiddeld een financieel voordeel verwachten als ze 
kiezen voor een vrijwillig eigen risico. 
 

2p 4. Ga met een berekening na of verzekerden in groep III ook een financieel voordeel 
zullen hebben als zij kiezen voor een vrijwillig eigen risico.  
 

De directeur van een verzekeringsmaatschappij stelt dat het systeem van uniforme premies 
voor alle verzekerden de onderlinge solidariteit tussen verzekerden meer bevordert dan een 
systeem van een vrijwillig eigen risico.  
 

2p 5. Leg de stelling van de directeur uit. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Arbeidsongeschiktheidsproblematiek 
 
 
In economische publicaties wordt veel gebruikgemaakt van tabellen en grafieken. Op de 
volgende pagina’s staan vier bronnen die zijn ontleend aan een rapport uit 2002 van de 
Sociaal Economische Raad (SER) over de arbeidsongeschiktheidsproblematiek in 
Nederland. 
 
Voor mensen met een handicap zijn er in Nederland diverse wettelijke regelingen die er voor 
zorgen dat deze mensen ondanks hun handicap een inkomen krijgen. Vanaf de jaren 
negentig van de vorige eeuw zijn in deze wettelijke regelingen veel veranderingen 
aangebracht. De overheid hoopte door deze veranderingen het beroep op de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen te verminderen. Om het eenvoudig te houden, wordt in 
deze opgave geen informatie gegeven over de afzonderlijke wettelijke regelingen, maar over 
de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen samen.  
 
2p 1. Zijn de uitgaven aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als percentage van het 
bruto binnenlands product (bbp) in 2000 ten opzichte van 1995 gedaald of gestegen? 
Verklaar het antwoord met behulp van een berekening. 
 
2p 2. Bereken met hoeveel euro de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering per 
persoon in 2000 ten opzichte van 1990 is gedaald.  
 
De daling van de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering is het gevolg van een daling 
van het gemiddelde afkeuringpercentage. Dat komt onder andere tot uiting in een afnemend 
aantal volledig afgekeurde arbeidsongeschikten. 
Stel dat uit de gegevens van statistiek 2 afkeuringpercentages kunnen worden afgeleid. In 
deze statistiek worden vier groepen genoemd: mannen jonger en ouder dan 45 jaar en 
vrouwen jonger en ouder dan 45 jaar.  
 
2p 3. Bij welke van deze vier groepen is het gemiddelde afkeuringpercentage het 
hoogst? Verklaar het antwoord met behulp van een berekening.  
 
In de periode 1990 - 2000 is de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering niet in alle jaren 
gedaald. Zo is in 1996 de gemiddelde arbeidsongeschiktheidsuitkering ten opzichte van 
1994, uitgedrukt in euro’s, met 1,6% gestegen. 
 
Gebruik bron 4 
2p 4. Bereken met hoeveel procent de koopkracht van een gemiddelde 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is veranderd in 1996 ten opzichte van 1994.  
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bron 1: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en werkgelegenheid  
 

 eenheid 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

arbeidsongeschiktheids
-uitkeringen 

personen 
(x 1.000) 

880,8 912,4 894,3 855,3 904,8 952,6 

werkgelegenheid 
arbeidsjaren 
(x 1.000) 

4.858 4.987 5.014 5.579 5.832 6.087 

 
 
bron 2: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2000  
 

aantal uitkeringen 
aantal uitkeringen omgerekend naar 
volledige uitkeringsjaren* 

mannen jonger dan 45 jaar 140.337 mannen jonger dan 45 jaar 117.067 

mannen ouder dan 45 jaar 409.514 mannen ouder dan 45 jaar 329.020 

totaal mannen 549.851 totaal mannen 446.087 

    

vrouwen jonger dan 45 jaar 162.746 vrouwen jonger dan 45 jaar 141.017 

vrouwen ouder dan 45 jaar 240.034 vrouwen ouder dan 45 jaar 211.979 

totaal vrouwen 402.780 totaal vrouwen 352.996 

    

totaal mannen en vrouwen 952.631 totaal mannen en vrouwen 799.083 

*Een gedeelte van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op 
mensen die voor 15 tot 80% zijn afgekeurd. Deze uitkeringen worden herleid tot volledige 
uitkeringen. Zo zijn bijvoorbeeld twee uitkeringen wegens 50% arbeidsongeschiktheid hier 
meegeteld als één volledig uitkeringsjaar.  
 
bron 3: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bruto binnenlands product (bbp)  
 

 
 
bron 4: consumentenprijsindex (CPI, 1990 =100)  
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

100,0 102,5 105,7 109,1 111,9 114,9 117,2 119,7 122,3 124,8 127,5 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Een beetje werkloos? 
 
 
Per 1 april 2009 werd de deeltijd-WW-regeling van kracht om vakbekwame arbeidskrachten 
te behouden voor bedrijven die door de crisis een tekort aan afzetmogelijkheden hadden. De 
regeling werd op 23 juni 2009 tijdelijk stopgezet omdat het maximale budget voor deeltijd-
WW in 2009 al bereikt was. In totaal werden er tussen 1 april en 23 juni bijna 30.000 deeltijd-
WW-ers aangemeld.  
 
Sommige bedrijven hebben in 2009 meer dan de helft van hun personeelsbestand 
aangemeld voor deze regeling. Dat leidde tot kritische vragen in het parlement: is hier sprake 
van een risico op moreel wangedrag (moral hazard)? 
 
Gebruik bron 1 bij de vragen 1 en 2. 
 
2p 1. Leg uit dat er sprake kan zijn van moreel wangedrag als bedrijven een groot 
aantal werknemers aanmelden voor de deeltijd-WW-regeling. 
 
2p 2. Leg uit met welke voorwaarde uit de deeltijd-WW-regeling de overheid probeert 
het risico van moreel wangedrag te verkleinen.  
 
Marlette bv is een bedrijf met tien werknemers dat voornamelijk produceert voor de 
buitenlandse markt. De afzet is door de economische crisis sterk afgenomen. In april 2009 
overweegt de bedrijfsleiding van Marlette bv om voor haar werknemers deeltijd-WW aan te 
vragen. Ze raadpleegt daarvoor bron 1 en maakt een schema, zie bron 2, waarin ze een 
schatting maakt van het te verwachten financiële voordeel of nadeel van elke 
keuzemogelijkheid. Twee bedrijfsleiders verschillen van mening over het aantal werknemers 
waarvoor ze deeltijd-WW willen aanvragen. Beiden gaan uit van het maximale aantal 
maanden bij elke keuzemogelijkheid.  

− Het hoofd financiën stelt: “Ik wil zo veel mogelijk financieel voordeel uit die regeling halen, 
dus laten we voor alle werknemers deeltijd-WW aanvragen.” 

− Het hoofd personeelszaken stelt: “Ik wil slechts voor twee werknemers deeltijd-WW 
aanvragen, want dat verkleint het risico dat we straks nog een deel van het voordeel 
moeten terugbetalen.”  

 
Gebruik bron 1 en bron 2 bij de vragen 3 en 4.  
 
2p 3. Laat een berekening zien die het hoofd financiën kan gebruiken om zijn voorstel 
te onderbouwen. 
 
2p 4. Leg de stelling van het hoofd personeelszaken uit.  
 
2p 5. Beschrijf een economisch voordeel voor Marlette bv op langere termijn van het 
gebruikmaken van de deeltijd-WW-regeling.  
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bron 1: regeling en voorwaarden deeltijd-WW (vereenvoudigd)  
 
Regeling:  
Deeltijd-WW is een tijdelijke regeling waarbij werknemers voor een deel ontslagen worden. 
Voor het deel dat ze minder werken ontvangen ze een werkloosheidsuitkering (WW). Zo 
kunnen werkgevers ‘onmisbare’ en schaarse arbeidskrachten in dienst houden, in afwachting 
van economisch betere tijden. Via de deeltijd-WW kan dit tegen lagere kosten, want een deel 
van de arbeidskosten wordt betaald uit het WW-fonds.  
 
Voorwaarden:  
 

I 
de duur van deeltijd-WW is beperkt: inclusief verlengingsmogelijkheden maximaal 
15 maanden 

II 
als de werknemer kort na afloop van de deeltijd-WW alsnog volledig ontslag krijgt, 
moet de werkgever de helft van de betaalde WW-uitkering vergoeden aan het 
WW- fonds 

III 
deeltijd-WW kan voor maximaal 50% van het aantal te werken uren per persoon 
worden aangevraagd 

IV 
de tijd die vrijkomt door korter te werken moet worden gebruikt voor scholing van 
de werknemer of tijdelijke inzet bij een ander bedrijf 

V 
de maximale duur van de uitkering is afhankelijk van het aantal werknemers 
waarvoor de regeling wordt ingezet (zie bron 2 voor een voorbeeld) 

 
 
bron 2: situatie en keuzemogelijkheden bij Marlette bv  
 
De arbeidskosten zijn gemiddeld € 30.000 per werknemer per jaar. De jaarlijkse opbrengst 
uit productie bedroeg in de periode vóór april 2009 gemiddeld per werknemer € 40.000. 
Vanaf april 2009 halveert dit gemiddelde naar € 20.000.  
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