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HA-0400-a-21-2-o 

Examen HAVO 

2021 
 
 
 

 bedrijfseconomie 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 27 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 15 juni

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
Bij het ontslagrecht wordt onderscheid gemaakt tussen:  
I   ontslag om bedrijfseconomische redenen 
II  ontslag wegens niet goed functioneren 
III ontslag op staande voet wegens dringende redenen. 
 
Een ondernemer kan een werknemer ontslaan om verschillende redenen, 
zoals: 
a werkvermindering 
b bedrijfsverhuizing 
c de werknemer komt vaak te laat 
d de werkrelatie met collega’s is slecht 
e de werknemer verschijnt dronken op de werkvloer 
f de onderneming ontvangt geen loonkostensubsidie meer. 
 

3p 1 Geef bij elk type ontslag (I, II of III) aan welke reden/redenen (a tot en  
met f) daarbij hoort/horen. 
Noteer het antwoord als volgt: 
I : …….. 
II: …….. 
III: …….. 
 
Wegens bedrijfseconomische redenen zullen in een onderneming 
werknemers ontslagen worden. Hierbij wordt uitgegaan van het 
afspiegelingsbeginsel. 
 
 
Het afspiegelingsbeginsel 
 
Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de volgorde van 
ontslagen bepaald door het door de overheid voorgeschreven 
afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel houdt in: per functie 
(bijvoorbeeld bij de functie administratief medewerker of bij de functie 
onderhoudsmedewerker) wordt het personeel in leeftijdsgroepen 
(bijvoorbeeld 15 - 25 jaar; 25 - 35 jaar; 35 - 45 jaar; 45 - 55 jaar; 55 jaar 
en ouder) ingedeeld. Vervolgens wordt per functie en per leeftijdsgroep de 
werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag 
voorgedragen door de werkgever. 
 
 

2p 2 Noem een voordeel voor de onderneming van ontslag volgens het 
afspiegelingsbeginsel. Licht het antwoord toe. 
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Ontslagen werknemers hebben recht op een financiële vergoeding bij 
ontslag: een transitievergoeding van de werkgever. De overheid heeft de 
transitievergoeding verlaagd: de berekeningswijze van de 
transitievergoeding is voor werknemers vanaf 1 januari 2020 ongunstiger 
dan vóór 1 januari 2020.  
 

1p 3 Welk gevolg kan de verlaging van de transitievergoeding hebben voor het 
personeelsbeleid van een werkgever in het algemeen na 1 januari 2020 
vergeleken met dat van vóór 1 januari 2020?  
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 

 
 
Robin Vermeer wil een woning kopen.  
 

2p 4 Geef twee voordelen voor de consument van het kopen van een woning 
ten opzichte van het huren van een woning. Betrek in het antwoord zowel 
het kopen als het huren. 
 
De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Om meer kans te 
maken op de koopwoningmarkt, wil ze samen met haar beste vriendin 
Floor Oosterwind per 1 januari 2021 een woning kopen.  
Robin en Floor hebben een woning te koop zien staan met een vraagprijs 
van € 359.500 inclusief kosten koper. Ze gaan in overleg met een bank 
onderzoeken of ze de aankoop ervan kunnen financieren. De bank 
financiert maximaal 100% van de aankoopprijs. Floor en Robin moeten de 
kosten koper en andere aankoopkosten uit eigen middelen financieren.  
 
Om het maximaal te lenen hypotheekbedrag vast te kunnen stellen, 
bepaalt de bank eerst het toetsinkomen op basis van de 
inkomensgegevens die Robin en Floor hebben aangeleverd.  
Daarna moeten Robin en Floor de volgende stappen zetten:  
1 onderzoeken of ze voldoende eigen middelen hebben om de extra 

kosten te financieren 
2 besluiten tot aankoop van de woning 
3 de hypothecaire lening aanvragen bij een bank 
4 de bank aantonen dat de continuïteit van het inkomen voldoende 

zeker is 
5 de gewenste aflossingsvorm van de hypothecaire lening kiezen. 
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Toetsinkomen en maximale hypothecaire lening 
 
Het inkomen van Robin bestaat uit loon en alimentatie uit een vorige 
relatie. Haar arbeidscontract is opgenomen in informatiebron 2. De 
partneralimentatie bedraagt jaarlijks € 11.400. Robin staat op haar 
rekening-courantkrediet € 1.000 rood. Robin heeft geen andere schulden. 
Floor is zelfstandig ondernemer. Floor heeft geen privéschulden. De 
inkomensgegevens van Floor als zelfstandig ondernemer staan in 
informatiebron 3. 
 

5p 5 Bereken het gezamenlijke toetsinkomen van Robin en Floor over het jaar 
2020.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
 
Na onderhandeling komen Robin en Floor met de verkoper een 
aankoopprijs van € 350.000 exclusief kosten koper overeen. Ze kopen de 
woning onder voorbehoud van financiering. 
 

2p 6 Toon aan dat € 350.000 door Robin en Floor hypothecair geleend kan 
worden (zie informatiebron 1). 
 
Eigen middelen 
 
De eigen middelen die moeten worden ingebracht, zijn nodig om de 
kosten koper en andere aankoopkosten te betalen (zie informatiebron 4).  
 

3p 7 Bereken de kosten koper en andere aankoopkosten voor de woning die 
Robin en Floor willen kopen. 
 
Robin heeft € 10.000 aan liquide middelen beschikbaar. Floor kan ook 
over eigen liquide middelen beschikken (zie informatiebron 3). 
 

2p 8 Toon aan met een berekening of Robin en Floor de kosten koper en 
andere aankoopkosten met eigen geld kunnen betalen. 
 
Robin en Floor besluiten tot de aankoop van de woning en de aanvraag 
van de hypothecaire lening. 
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Continuïteit van het inkomen 
 
De bank wil van Robin en Floor graag zekerheden hebben alvorens zij 
een hypothecaire lening verstrekt. Zo wordt er gevraagd naar het type van 
de arbeidsovereenkomst van Robin en de rechtsvorm van Floors 
onderneming. 
 

2p 9 Leg uit dat de arbeidsovereenkomst van Robin vergeleken met de 
rechtsvorm van Floor, de bank een grotere financiële zekerheid geeft met 
betrekking tot het ontvangen van de betalingsverplichtingen. Betrek zowel 
Robin als Floor in het antwoord. 
 
 
Keuze van de aflossingsvorm 
 
Voor de verstrekking van een hypothecaire lening kijkt de bank ook naar 
richtlijnen van het Nibud. Daaruit blijkt dat de hypotheekuitgaven na 
belastingvoordeel voor de woning maximaal 23% van het toetsinkomen 
van Robin en Floor mogen zijn. Hierbij houden Robin en Floor nog 
voldoende geld over voor andere uitgaven. De bank kijkt samen met 
Robin en Floor bij een hypothecaire lening van € 350.000 bij welke 
aflossingsvorm wordt voldaan aan de richtlijnen van het Nibud.  
 
De bank biedt keuze uit twee aflossingsvormen: aflossing met behulp van 
annuïteiten en lineaire aflossing. 
 
 annuïteiten lineair 
interest 3,2% per jaar 3,2% per jaar 
looptijd 30 jaar  30 jaar  
percentage belastingvoordeel op 
hypothecaire interest in 2021 en 
2022 

 
40% 

 
40% 

annuïteit per 31 december € 18.321 per jaar   
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Robin en Floor kiezen voor de hypothecaire lening met aflossing met 
behulp van annuïteiten.  
 

5p 10 Toon aan of Robin en Floor in de eerste twee jaren (2021 en 2022) wel 
aan de norm van het Nibud voldoen bij een hypothecaire lening van  
€ 350.000 met aflossingen door middel van annuïteiten, maar niet bij een 
hypothecaire lening van € 350.000 met lineaire aflossingen.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 

 
 
Harry Griffioen is de enige aandeelhouder van reisbureau De Zonnige 
Kant bv. De Zonnige Kant heeft gedurende de laatste jaren een dalende 
omzet en toenemende financiële verplichtingen.  
 
De Zonnige Kant kan de openstaande rekeningen niet meer betalen. 
Harry vraagt zich af of hij het faillissement van De Zonnige Kant moet 
aanvragen. Zijn accountant wijst hem erop dat hij eerst surseance van 
betaling kan aanvragen.  
 

1p 11 Wat is in het algemeen het doel van surseance van betaling?  
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De surseance van betaling wordt verleend, maar er blijven 
betalingsproblemen. Een van de schuldeisers van De Zonnige Kant is een 
hotel op een Grieks eiland. Het Griekse hotel krijgt alleen via  
De Zonnige Kant gasten. Aangezien De Zonnige Kant nog steeds het 
Griekse hotel niet heeft kunnen betalen, zou het hotel (samen met andere 
schuldeisers) zelf kunnen vragen om het faillissement van De Zonnige 
Kant. 
 

1p 12 Leg uit dat een faillissement van De Zonnige Kant nadelig kan zijn voor de 
omzet van het Griekse hotel. 
 
de balans van De Zonnige Kant per 1 maart 2021: 
 
debet Balans De Zonnige Kant bv 

per 1 maart 2021 (getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa 210.000 Eigen vermogen 1.000 
Vlottende activa 65.000 Hypothecaire lening 200.000 
  Kortlopende 

verplichtingen: 
 

   Grieks hotel 6.000 
   Belastingdienst 10.000 
                Overige verplichtingen   58.000 
 275.000  275.000 

 
Op 2 maart 2021 is De Zonnige Kant alsnog failliet gegaan. Er is een 
curator benoemd die verantwoordelijk is voor het verdelen van de boedel 
na het faillissement. Hij gaat uit van een bepaalde volgorde waarin de 
schuldeisers worden betaald. Hierbij komt de verstrekker van de 
hypothecaire lening eerder aan bod dan het Griekse hotel. 
 

2p 13 Leg uit op grond waarvan de verstrekker van de hypothecaire lening 
eerder aan bod komt dan het Griekse hotel. 
 
Harry maakt zich zorgen over zijn eigen financiële situatie. Hij denkt dat 
hij het overblijvende deel van de schulden van De Zonnige Kant aan de 
schuldeisers moet betalen met zijn privégeld. 
 

1p 14 Leg uit of Harry gelijk heeft. 
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Opgave 4 
 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 
Strota is een onderneming die consumenten en bedrijven adviseert op het 
gebied van websiteontwikkeling. Zij heeft een afdeling GAME die games 
inkoopt en verkoopt en een eigen financiële administratie heeft.  
De games zijn online te koop en via verkooppunten. 
Van GAME is gegeven: 
 
 verkopen exclusief 

btw (getallen x € 1) 
inkopen exclusief 

btw (getallen x € 1) 
november 2020 15.000  6.000 
december 2020 25.000 10.000 
januari 2021 20.000  8.000 
februari 2021 30.000 11.000 
maart 2021 25.000   9.000 
 
Overige gegevens: 
 90% van de verkopen is contant (per kas en via de bank). De rest van 

de verkopen is op rekening, met een krediettermijn van twee 
maanden.  

 Alle inkopen zijn op rekening met een krediettermijn van één maand.  
 Van de krediettermijnen wordt volledig gebruik gemaakt. 
 GAME verrekent op de tweede dag van het nieuwe kwartaal de te 

betalen btw met de te vorderen btw. GAME draagt het saldo dan af 
aan de Belastingdienst. 
Op 2 januari 2021 draagt GAME € 6.930 aan btw-aangifte over het 
laatste kwartaal van 2020 af per bank. 

 GAME betaalt de verzekeringspremie ieder jaar op 1 februari voor een 
heel jaar vooruit. Over januari 2021 waren de verzekeringskosten  
€ 250. Met ingang van februari 2021 waren de verzekeringskosten  
€ 275 per maand. De btw hierover blijft buiten beschouwing. 

 De overige uitgaven zijn € 4.000 per maand. De btw hierover blijft 
buiten beschouwing. 
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3p 15 Bereken de ontvangsten in het eerste kwartaal van 2021 uit verkopen. 
 

1p 16 Bereken het bedrag op de balanspost Vooruitbetaalde verzekeringspremie 
per 31 maart 2021. 
 
Op 1 januari 2021 zat er € 350 in kas en stond er € 250 op de  
bankrekening. Op 31 maart 2021 zit er € 500 in kas.  
 

4p 17 Bereken het bedrag van de balanspost Bank per 31 maart 2021. Geef aan 
of de balanspost Bank aan de debetzijde of aan de creditzijde staat. 
 

2p 18 Bereken het saldo van Te betalen btw en Te vorderen btw voor het eerste 
kwartaal van 2021. Geef bij het saldo aan of het een te ontvangen bedrag 
van of een te betalen bedrag is aan de Belastingdienst. 
 

Pagina: 12Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-0400-a-21-2-o 12 / 15 lees verder ►►►

Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 en 6. 
 
De zussen Eva (43) en Sanne (45) zijn de enige wettelijke erfgenamen 
van hun op 1 april 2021 overleden tante Door. Tante Door had geen 
partner en geen kinderen.  
 
Eva en Sanne besluiten de erfenis beneficiair te aanvaarden in plaats van 
zuiver te aanvaarden. 
 

2p 19 Noem een reden waarom Eva en Sanne besluiten de erfenis beneficiair te 
aanvaarden in plaats van zuiver te aanvaarden. Betrek beide vormen van 
aanvaarden in het antwoord. 
 
In de privéadministratie van tante Door vinden ze terug dat hun tante de 
stichting Hulphond Nederland (met ANBI-status) steunde. Jaarlijks deed 
ze een schenking aan deze stichting. Ook zien ze dat hun tante kort voor 
haar overlijden nog geïnformeerd heeft naar de mogelijkheid om de 
stichting als erfgenaam aan te wijzen. Het is er niet meer van gekomen 
om dat te regelen. 
 

1p 20 Wat had Tante Door moeten doen om de stichting Hulphond Nederland 
als erfgenaam aan te wijzen? 
 
Eva en Sanne besluiten dat zij, wanneer ze de erfenis aanvaarden:  
 de inboedel van de woning van tante Door onderling verdelen. 
 het bedrag op de spaarrekening van tante Door, na betaling van de 

schulden en de erfbelasting, zullen schenken aan de stichting 
Hulphond Nederland.  

 
1p 21 Noem een financieel voordeel dat de stichting Hulphond Nederland zou 

hebben gehad van het direct ontvangen van de erfenis ten opzichte van 
het ontvangen van de schenking van Eva en Sanne.  
 
Onderzoek naar de schulden en bezittingen per 1 april 2021 
 
Het contract met de energiemaatschappij en de zorgverzekeraar is per  
1 april 2021 beëindigd. Er moeten nog enkele openstaande schulden 
worden betaald. 
 

2p 22 Bereken per 1 april 2021 het totaal van de openstaande schulden van 
tante Door bij de energiemaatschappij en bij de zorgverzekeraar (zie 
informatiebron 5). 
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Eva en Sanne besluiten medio april 2021 de erfenis te aanvaarden.  
 

3p 23 Bereken de totale waarde van de erfenis per 1 april 2021 door de 
bezittingen te verminderen met de schulden. 
 
Ze berichten de stichting Hulphond Nederland dat ze namens hun  
tante Door een schenking zullen gaan doen. Ze schenken dan het bedrag 
dat van de spaarrekening van tante Door overblijft nadat alle schulden per  
1 april en de te betalen erfbelasting (zie informatiebron 6) zijn verrekend. 
 

3p 24 Bereken het bedrag dat de stichting Hulphond Nederland van Sanne en 
Eva zal ontvangen.  
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Opgave 6 
 
In het najaar van 2019 stond het volgende in de krant: 
 
Samenwerking Hema en Jumbo: straks Hema-artikelen te koop in de 
supermarkt Jumbo 
 
Supermarktketen Jumbo en warenhuis Hema gaan samenwerken in 
Nederland en België. Beide bedrijven willen zo hun marktpositie 
verbeteren. Het is de bedoeling dat artikelen van Hema in de  
650 supermarkten van Jumbo worden verkocht. 
 
“De samenwerking komt voort uit de gedachte dat het aanbod van beide 
bedrijven elkaar goed aanvult. Ook een mogelijk co-sponsorschap door 
Hema van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo-Visma is onderwerp 
van de lopende gesprekken”, aldus beide bedrijven in een verklaring. 
 
Jumbo en Hema werken de plannen verder uit. Het is niet de eerste keer 
dat Hema een samenwerking aangaat met een andere supermarkt. Zo 
worden inmiddels Hema artikelen verkocht in Franse supermarkten. 
 
 

2p 25 Geef voor twee P’s van de marketingmix aan op welke wijze deze worden 
ingezet in de samenwerking tussen Jumbo en Hema. Gebruik hiervoor het 
bovenstaande krantenbericht. 
 
Een voorbeeld van de samenwerking tussen Hema en Jumbo is onder 
andere de mogelijkheid dat Hema co-sponsor wordt van de schaats- en 
wielerploeg Team Jumbo-Visma. Op het shirt van een schaatser en 
wielrenner van die ploeg komt dan ook de naam Hema te staan. 
 

1p 26 Geef een voordeel voor Jumbo van deze co-sponsoring door Hema. 
Motiveer het antwoord. 
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Een ander voorbeeld van de samenwerking tussen Hema en Jumbo is dat 
per 1 januari 2021 de beroemde Hema tompouce ook door Jumbo 
verkocht zal worden. In de reclamefolder van Hema staat dat de 
tompouce in alle Hema- en Jumbovestigingen in de aanbieding is. Hema 
zal de winkelinrichting van Jumbo met betrekking tot de Hema tompouce 
verzorgen. 
 

 
Voor de tompouce maakt Hema zowel gebruik van een pushstrategie als 
van een pullstrategie. 
 

2p 27 Waaruit blijkt dat Hema voor de tompouce gebruik maakt van zowel een 
push- als een pullstrategie? 
 

einde  
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Informatiebron 1 
 
Berekenen van een hypothecaire lening 
 
Voor het berekenen van de maximale hypothecaire lening wordt gekeken 
naar het toetsinkomen per jaar en de schulden van de aanvrager(s) van 
de hypothecaire lening en naar de aankooprijs van de woning.  
 
Toetsinkomen 
 
Het toetsinkomen dat meetelt voor de hypothecaire lening bestaat uit: 
 brutosalaris 
 vakantietoeslag 
 eindejaarsuitkering indien dit een vaste uitkering is 
 provisie indien deze onafhankelijk van de omzet is 
 sociale uitkering, waarbij het uitmaakt of deze tijdelijk is of niet 
 onregelmatigheidstoeslag over de laatste 12 maanden 
 overwerk over de laatste 12 maanden 
 flexibel inkomen indien men werkzaam is via uitzendbureau of als 

oproepkracht 
 inkomen als zelfstandige; dit is het gemiddelde resultaat na belasting 

van de afgelopen 3 jaar 
 alimentatie; alleen partneralimentatie telt mee, niet de 

kinderalimentatie 
 
Indien twee personen de woning kopen, dan wordt het gezamenlijke 
toetsinkomen berekend door het hoogste inkomen voor 100% mee te 
tellen en het laagste inkomen voor 70% mee te tellen. 
 
Berekening maximale hypothecaire lening (= c) 
 
 Stap 1: bereken a = toetsinkomen x 4,5 
 Stap 2: bereken b = schulden x 4 
 Stap 3: bereken c = a - b 
    c kan nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van de woning 
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Informatiebron 2  
 
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van Robin 
 
Gegevens werkgever  
 
Naam: ZorgIsMijnZaak  
Adres: Boterbloemlaan 38, IJsselstein 
 
Gegevens werknemer  
 
Naam: Robin Vermeer  
Adres: Distelstraat 5, Nieuwegein 
 
Gegevens arbeidsovereenkomst  
 
De werknemer treedt op 1 januari 2020 in dienst bij de werkgever op 
basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van 
projectmanager.  
Op de arbeidsovereenkomst is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 
Sociaal Werk van toepassing. De werknemer ontvangt bij indiensttreding 
een exemplaar van de cao.  
 
Proeftijd  
 
Er is een proeftijd van twee maanden.  
 
Werktijden en plaats werkzaamheden  
 
De werknemer werkt parttime 32 uur per week. De werknemer werkt vier 
dagen per week. De werkzaamheden worden gewoonlijk verricht op het 
kantoor in IJsselstein. 
 
Salaris en vakantietoeslag  
 
Het salaris bedraagt € 3.300 bruto per maand op basis van een 
voltijdsbaan van 40 uur per week. De vakantietoeslag bedraagt 8% van 
het brutojaarsalaris.  
 
Overige vergoedingen 
 
Er is een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer voor woon-
werkverkeer en dienstreizen.  
De eindejaarsuitkering bedraagt 3% van het brutojaarsalaris exclusief 
vakantiegeld en wordt uitbetaald in december.  
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Informatiebron 3  
 
Onderneming van Floor 
 
In onderstaande tabel zijn het eigen vermogen, de liquide middelen en het 
resultaat na belasting van de eenmanszaak van Floor opgenomen.  
 
(getallen x € 1) 
 2020 2019 2018 
eigen vermogen op 31 december 128.000 90.000 60.000 
liquide middelen op 31 december 53.000 40.000 37.000 
resultaat na belasting  50.000    47.000 41.000 
 
Floor heeft geen andere inkomsten. 
 
Voor de aankoop van een woning kan Floor maximaal 25% van de liquide 
middelen op 31 december 2020 uit haar onderneming opnemen. 
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Informatiebron 4 
 

Kosten koper en overige aankoopkosten 
 
De overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten voor de eigendomsakte 
vormen samen de 'kosten koper' (k.k.). Daarnaast zijn er overige aankoopkosten. 
 
kosten omschrijving tarief 
kosten koper     
kosten van 
overdrachtsbelasting 

Overdrachtsbelasting is een 
belasting die je betaalt als je een 
bestaande woning, vakantiewoning, 
winkel- of bedrijfspand koopt. 

2% van de 
aankoopprijs exclusief 
k.k. 

notariskosten De notaris berekent kosten voor 
het opmaken van de 
eigendomsakte en de 
hypotheekakte. 

€ 1.200 voor beide 
aktes samen 

overige 
aankoopkosten: 

  

advies- en 
bemiddelingskosten 

De bank berekent kosten voor 
advies en bemiddeling. 

€ 2.600 

aanvraagkosten van 
nationale 
hypotheekgarantie 

Dit is alleen van toepassing voor 
hypothecaire leningen tot  
€ 300.000. 

0,9% van het 
hypotheekbedrag 

taxatiekosten Om zeker te weten dat de woning 
als onderpand voldoende waard is, 
moet de woning worden getaxeerd 
door een onafhankelijke partij.  

€ 500 

makelaarskosten de kosten van de makelaar die in 
dienst van de koper bemiddelt 

1,5% van de vraagprijs 
inclusief k.k. van de 
woning. Als de 
aankoopprijs exclusief 
k.k. lager is dan de 
vraagprijs inclusief k.k.,  
dan krijgt de 
aankoopmakelaar extra 
12% van het verschil 
tussen de vraagprijs 
inclusief k.k. en de 
aankoopprijs exclusief 
k.k. 

bouwtechnische 
keuringskosten 

De keuring geeft zekerheid over de 
staat van de woning. 

 
€ 450 
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Informatiebron 5 
 

Informatie met betrekking tot afwikkeling na overlijden van tante Door 
 
Uit de gegevens van de privéadministratie van tante Door is het volgende overzicht 
gemaakt. 
 
 Uit de privéadministratie 

blijkt dat 
en bovendien dat 

energiemaatschappij Tante Door ontvangt 
jaarlijks op 1 november de 
eindafrekening. Vanaf  
1 november 2020 betaalt 
zij maandelijks € 130. De 
betaling ervan is achteraf, 
telkens op de eerste dag 
van elke maand. 

Op het moment van 
overlijden waren de kosten 
van het werkelijke 
energieverbruik over de 
periode  
1 november 2020 tot en 
met 31 maart 2021 in 
totaal € 840. 

zorgverzekeraar  Tante Door had in 2021 
alleen een 
basisverzekering (waarvan 
de verzekeringspremie  
€ 106 per maand bedraagt 
en op de laatste dag van 
elke maand wordt 
betaald). Die dekt onder 
andere ziekenhuiszorg. 
Daarop is wel het eigen 
risico1) van € 385 van 
toepassing. In februari 
2021 heeft Tante Door 
ziekenhuisonderzoek laten 
doen. 

De kosten van het 
ziekenhuisonderzoek zijn 
nog niet door het 
ziekenhuis ingediend bij de 
zorgverzekeraar. Het blijkt 
om een nota van  
€ 1.280 te gaan. Er zijn 
verder in 2021 geen kosten 
gemaakt waarvoor eigen 
risico1) geldt. 

 

noot 1  Eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat de verzekerde zelf moet betalen. 
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 uit de privéadministratie blijkt 
dat 

en bovendien dat 

financiële rekeningen  Op de betaalrekening van 
tante Door staat per 1 april 
2021, na betaling van de huur 
voor april 2021, een negatief 
saldo van € 240.  

 Op de spaarrekening staat op 
1 april 2021 een positief 
saldo van € 9.560 inclusief de 
bijgeschreven interest. 

 Tante Door heeft bij haar 
overlijden op 1 april een 
creditcardschuld van  
€ 360. 

 

waarde van de 
inboedel 

Na onderzoek op Marktplaats 
schatten Eva en Sanne in dat de 
waarde van de totale inboedel 
inclusief televisie en computer  
€ 4.500 is. 

De Belastingdienst gaat 
akkoord met deze 
waardebepaling. 

auto Tante Door heeft de auto bij de 
autodealer geleased. Het 
leasebedrag is € 250 per maand. 
De resterende looptijd op het 
moment van overlijden is  
12 maanden. Betaling van het 
maandelijkse leasebedrag is op 
de laatste dag van de maand. 

In geval van overlijden 
wordt het leasecontract 
ontbonden en gaat de 
auto terug naar de 
autodealer. 
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Informatiebron 6 
 
Erfbelasting 
 
Tarieven erfbelasting: 
 
waarde erfenis partner en kind kleinkinderen overige 

erfgenamen 
€ 0 - € 124.727 10% 18% 30% 
€ 124.727 en meer 20% 36% 40% 

 
U betaalt pas erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de 
vrijstelling. 
 
Vrijstelling 
 
U bent: bedrag van  

vrijstelling in € 
echtgenoot / geregistreerd partner / samenwonend 
partner 

 
 650.913 

kind / pleegkind / stiefkind / kleinkind  20.616 
achterkleinkind  2.173 
een andere erfgenaam  2.173 

 
 

einde  
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bedrijfseconomie HAVO 2021-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 5  
 
 getallen x € 1 
 Robin Floor  
jaarinkomen uit dienstverband  …………. ………….  
overige inkomsten …………. ………….  
gemiddeld jaarinkomen 
zelfstandige 

 
…………. 

 
…………. 

 

totaal …………. ………….  
gezamenlijk toetsinkomen   …………. 
 
Niet elke cel hoeft te worden ingevuld. 
 
Berekeningen: 
 
jaarinkomen uit 
dienstverband 

 
 
 
 
 

overige inkomsten   
 
 
 
 

gemiddeld jaarinkomen 
zelfstandige 

 
 
 
 
 

gezamenlijk toetsinkomen  
 
 
 
 

 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 10  
   annuïtaire lening (bedragen in €) 
jaar schuld 

begin van 
het jaar 

interest aflossing belasting-
voordeel 

uitgaven 
na 

belasting-
voordeel 

2021 350.000,00  
 
 

   

2022   
 
 
 

   

 
 
 lineaire lening (bedragen in €) 
jaar schuld 

begin van 
het jaar 

interest aflossing belasting-
voordeel 

uitgaven 
na 

belasting-
voordeel 

2021 350.000,00  
 
 
 

   

2022   
 
 
 

   

 
Conclusie:  
 
De norm is: ……………………………………………………………………….… 
 
De annuïtaire lening voldoet wel/niet (doorstrepen wat niet van toepassing 
is) aan de norm, want  
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
De lineaire lening voldoet wel/niet (doorstrepen wat niet van toepassing 
is) aan de norm, want  
……………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………….……………………………………………. 

 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen HAVO 

2021 

bedrijfseconomie 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 62 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

HA-0400-a-21-3-o

tijdvak 3 
donderdag 8 juli 

13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1 

Op 19 maart 2019 ziet de stamboom van de familie De Groot, na het 
overlijden van Trudy op 18 maart 2019, er als volgt uit:  

ouders: 

kinderen: 

kleinkinderen: 

† betekent overleden.  

Op het moment van overlijden van Trudy was haar vermogen  
€ 180.000. Trudy had geen testament opgemaakt. Alle erfgenamen zullen 
de erfenis zuiver aanvaarden. 

Wettelijke regels erfenis 

Indien er geen testament is opgemaakt, zal de erfenis bij het overlijden 
van een ouder als volgt verdeeld worden. 
 De helft van het totale gezamenlijke vermogen (bezittingen minus

schulden), gemeten op het moment van overlijden, komt ten gunste
aan de langstlevende: dit is meestal de partner.

 Indien de partner al is overleden, valt de erfenis toe aan de kinderen
met een gelijk kindsdeel.

 Indien een van de kinderen al is overleden, wordt het kindsdeel
gelijkelijk verdeeld onder de kinderen van dat overleden kind.

2p 1 Bereken voor elke erfgenaam de omvang in euro’s van het erfdeel.  
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Over het erfdeel moet erfbelasting worden afgedragen. Dat gebeurt op 
basis van onderstaande tabellen. 

Vrijstelling erfbelasting   

relatie met de overledene bedrag vrijstelling 
partner € 650.912 
kind of kleinkind €  20.615 
ouder €  48.965 
overige erfgenamen €    2.173 

Tarieven erfbelasting  

waarde erfenis 
(na vrijstelling) 

partner en 
kind 

kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

overige 
erfgenamen 
zoals broer en 
zus 

over de eerste  
€ 124.727 10% 18% 30% 

over het 
meerdere 20% 36% 40% 

2p 2 Bereken de te betalen erfbelasting over het erfdeel van Marleen. 

Trudy en Marleen hadden ruzie. Daarom overwoog Trudy om Marleen te 
onterven. Trudy had dat echter niet vastgelegd in een testament. 

2p 3 Als Trudy dat wel had vastgelegd in een testament, betekent dit dan dat 
Marleen geen aanspraak kan maken op een deel van de erfenis? Motiveer 
het antwoord. 
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Opgave 2 

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.  

BJones bv is een modeketen met vijf fysieke winkels en een 
distributiecentrum. Alleen het distributiecentrum is in eigen bezit van 
BJones. De winkels zijn gehuurd. Bridget is per 1 januari 2018 directeur 
en enige aandeelhouder. Bridget stelt een SWOT-analyse van BJones op 
om het toekomstperspectief van het bedrijf te kunnen vergroten. In de 
SWOT-analyse staat onder andere: 
 het veranderende koopgedrag van consumenten: consumenten doen

vaker online aankopen en minder vaak aankopen in fysieke winkels
 de hoge personeelskosten van BJones: het personeelsbestand is te

groot

Een SWOT-analyse bestaat uit vier onderdelen: de analyse van 
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. 

2p 4 In welk onderdeel van de SWOT-analyse van BJones zou het 
veranderende koopgedrag van consumenten meegenomen moeten 
worden? Motiveer het antwoord.  

2p 5 In welk onderdeel van de SWOT-analyse van BJones zouden de hoge 
personeelskosten van BJones meegenomen moeten worden? Motiveer 
het antwoord. 
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Het veranderende koopgedrag van consumenten heeft geleid tot een 
daling van de omzet en de winst in de kledingbranche. Hoewel ook 
BJones heeft gemerkt dat de omzet en winst zijn gedaald, is er pas sinds 
het vierde kwartaal van 2019 sprake van een gestegen 
faillissementsrisico bij BJones.  

In informatiebron 1 is de balans per 31 december 2019 van BJones 
opgenomen. Voor de inschatting van het faillissementsrisico wordt onder 
andere de liquiditeitspositie berekend door middel van de quick ratio. 
Deze is in het algemeen geschikter dan de current ratio.   

2p 6 Geef aan wat het verschil is tussen de quick ratio en current ratio en geef 
vervolgens aan waarom in het algemeen de quick ratio geschikter is voor 
het vaststellen van het faillissementsrisico dan de current ratio.  

Op 1 oktober 2019 was de quick ratio 0,64. 

2p 7 Toon aan of het faillissementsrisico van BJones in het vierde kwartaal van 
2019 is toegenomen. Bereken hiertoe de quick ratio per  
31 december 2019 (zie formuleblad en informatiebron 1).  

BJones heeft verplichtingen met betrekking tot onroerend goed die niet uit 
de balans van BJones blijken, maar wel het faillissementsrisico vergroten.  

1p 8 Geef een voorbeeld van zo’n niet uit de balans blijkende verplichting voor 
BJones die het faillissementsrisico kan vergroten.  
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Surseance van betaling? 

Vanwege de hoge personeelskosten en het verhoogde faillissementsrisico 
wil Bridget begin december 2019 surseance van betaling aanvragen. Ze 
verwacht bij toekennen van surseance van betaling dat ze het overtollige 
personeel kan ontslaan. De accountant geeft aan dat surseance van 
betaling hiervoor geen geschikt middel is. 

1p 9 Leg uit dat het aanvragen van surseance van betaling geen oplossing is 
om overtollig personeel te kunnen ontslaan. 

Faillissement en doorstart 

Aangezien Bridget geen toekomst ziet voor het bedrijf zoals het nu is, 
vraagt zij eind december 2019 faillissement aan. Per 1 januari 2020 is 
BJones failliet verklaard. Vanaf dat moment wordt er door de curator 
gekeken of BJones overgenomen kan worden en vervolgens een doorstart 
kan maken. 

Investeringsbedrijf Darcy nv overweegt BJones over te nemen voor  
€ 325.000 en een doorstart te maken. De doorstart omvat: 
 het sluiten van de huidige winkels
 het handhaven van de merknaam BJones
 een herpositionering: online verkoop

In informatiebron 2 staat een plan voor deze herpositionering uitgewerkt. 
Daarin is een overzicht opgenomen van de verwachte omzet na de 
herpositionering. Bij de online verkopen moet Darcy nog beslissen over 
de omvang van het assortiment en de levertijd. Darcy kiest voor: 
 een groot assortiment
 een levertijd van 2 dagen

2p 10 Geef aan of er bij de grootte van het assortiment sprake is van een 
kritische succesfactor of van een kritische prestatie-indicator. Motiveer het 
antwoord. 

1p 11 Bepaal de omzet die bij deze keuze van Darcy hoort. 
Vul deze berekende omzet in op de uitwerkbijlage die bij deze vraag en 
vraag 13 hoort.  
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Verwacht resultaat na herpositionering 

In informatiebron 3 staat een overzicht van te verwachten kosten voor 
BJones in het eerste jaar (1 april 2020 tot en met 31 maart 2021) na de 
doorstart.  

3p 12 Bereken de interestkosten van Darcy in het eerste jaar na de doorstart, 
dus vanaf 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 (zie informatiebronnen 1 
en 3).  

Darcy wil per 1 april 2020 met BJones een doorstart maken als het 
verwachte bedrijfsresultaat als percentage van de investering  
(€ 325.000) in het eerste jaar na de doorstart hoger zal zijn dan 30%.  

5p 13 Geef aan of Darcy per 1 april 2020 met BJones een doorstart zal maken 
(zie informatiebronnen 2 en 3).  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
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Opgave 3 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

Vink is een webshop in kantoorartikelen en heeft als rechtsvorm de 
eenmanszaak. 

Van Vink is de onderstaande balans per 1 december 2019 gegeven.  

debet (getallen x € 1) credit
Vaste activa Eigen vermogen 3.866 
Inventaris 3.250 
  Lang vreemd 

vermogen  
Vlottende activa Banklening 2.500 
Voorraad 500 
Vooruitbetaalde 
huur 1.200 

Kort vreemd 
vermogen  

Debiteuren 137 Crediteuren 847 
Te vorderen btw 126 Te betalen btw 600 
Liquide middelen 2.600 

7.813 7.813 
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Op de balans van Vink staat de balanspost Vooruitbetaalde huur. Deze 
balanspost hoort tot de overlopende posten. 

2p 14 Leg uit waarom Vooruitbetaalde huur tot de overlopende posten hoort.  

Vink stelt maandelijks een balans en een winst- en verliesrekening op.  
In december 2019 moeten de onderstaande gegevens nog in de 
boekhouding worden verwerkt. 

a de inkoop van kantoorartikelen in december 2019 voor € 992,20 
inclusief btw  
De betaling is in januari 2020. 

b de betaling van de annuïteit van december 2019 met betrekking tot de 
banklening  
De maandelijkse annuïteit is € 53 en is gebaseerd op een 
interestvergoeding van 0,2% per maand. 

c een privéopname van € 2.000 van de bank in december 
d de huurkosten van december  

Op 1 november is de huur voor drie maanden vooruitbetaald per bank. 
e de aanschaf op 1 december van inventaris voor € 3.267 inclusief btw 

De betaling is contant. Op deze inventaris wordt maandelijks in  
vijf jaar lineair afgeschreven tot een restwaarde van 0. 

3p 15 Bereken met welk bedrag in totaal de liquide middelen van Vink in 
december 2019 afnemen als gevolg van de verwerking van bovenstaande 
gegevens a tot en met e.  
Vul hiertoe het gedeelte van de uitwerkbijlage dat bij deze vraag hoort in. 
Wanneer er geen verandering is, wordt 0 ingevuld.  

4p 16 Bereken de gevolgen voor de totale kosten van Vink over december 2019 
als gevolg van de verwerking van bovenstaande gegevens a tot en met e. 
Vul hiertoe het gedeelte van de uitwerkbijlage dat bij deze vraag hoort in. 
Wanneer er geen gevolg is, wordt 0 ingevuld.  
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Opgave 4 

In deze opgave is het btw-tarief 21%. 

CosmoSub bv is een organisatie die abonnementen op 
cosmeticaproducten aan consumenten verkoopt. De abonnementhouders  
krijgen elke maand een cosmeticaproduct naar keuze.  
De afnemers betalen voor het abonnement aan CosmoSub € 12,10 
inclusief btw op elke eerste dag van de maand en krijgen het 
cosmeticaproduct vervolgens één week later thuisbezorgd. 

Hieronder zijn de gedeeltelijk ingevulde balansen, het overzicht van 
ontvangsten en uitgaven en de winst- en verliesrekening van CosmoSub 
gegeven. 

Balansen  (getallen x € 1)  CosmoSub 
31 

december 
2019 

31 
december 

2018 

31 
december 

2019 

31 
december 

2018 
debet           credit 
Gebouwen 330.000 300.000 Aandelenkapitaal 100.000 100.000 

Voorraad 
cosmetica-
producten …(a)… 50.000 Reserves 35.000 30.000 

Te vorderen btw      …(b)... 5.000 6%-Banklening …….. 250.000 

Liquide middelen 80.000 66.450 Crediteuren 36.300 24.200 

Nog te betalen 
interest 6%-
Banklening 9.000 11.250 

…………………. ………… ………… Te betalen btw 17.010 6.000 

………………… ……….. ……….. 

………….. ……….. ……….. ………… 
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In het overzicht van ontvangsten en uitgaven staat bij ‘abonnementen’ 
een bedrag van € 217.800, terwijl dit op de winst- en verliesrekening 
€ 180.000 is. 

1p 17 Geef de verklaring voor het verschil tussen € 217.800 en € 180.000. 

2p 18 Bereken de waarde van de balanspost Voorraad cosmeticaproducten (a) 
op 31 december 2019.  

Elk jaar worden op 1 april de jaarlijkse lineaire aflossing en de interest 
van de 6%-Banklening van de voorafgaande twaalf maanden betaald.  

2p 19 Bereken de omvang van de 6%-Banklening per 31 december 2019 na de 
aflossing op 1 april 2019. Gebruik hiertoe de balanspost Te betalen 
interest 6%-Banklening.  

Half januari 2020 verrekent CosmoSub de te vorderen btw en de te 
betalen btw over het vierde kwartaal van 2019 met de Belastingdienst. Op 
de eerste dag van de maanden oktober, november en december van 2019 
had CosmoSub respectievelijk 2.600, 2.700 en 2.800 betalende 
abonnees.  
Verder is gegeven dat: 
 in 2019 de inkoopwaarde van de omzet 60% van de omzet is.
 in de maanden van het vierde kwartaal van 2019 de inkopen exclusief

btw gelijk zijn aan de inkoopwaarde van de omzet.

2p 20 Bereken de omvang van de balanspost Te vorderen btw (b) per  
31 december 2019.  

2p 21 Bereken het btw-bedrag dat half januari 2020 met de Belastingdienst moet 
worden verrekend als gevolg van de inkopen en verkopen in het vierde 
kwartaal van 2019. Geef aan of CosmoSub dit bedrag moet afdragen aan 
de Belastingdienst of moet ontvangen van de Belastingdienst. 

(gedeeltelijk) overzicht van ontvangsten en uitgaven (getallen x € 1) over 2019 
ontvangsten uitgaven 
abonnementen 217.800 inkopen cosmeticaproducten 133.100 

interest 6%-Banklening 15.000 
aflossing 6%-Banklening ……… 

(gedeeltelijke) winst- en verliesrekening (getallen x € 1) over 2019 
opbrengsten kosten
abonnementen 180.000 inkoopwaarde van de omzet 108.000 

interestkosten 6%-Banklening ………. 
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Opgave 5 

Bij deze opgave hoort informatiebron 4. 

In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 

Adviesbureau Advice4U heeft een werknemer in dienst genomen. Deze 
heeft voor zijn werk een auto van de zaak nodig. Advice4U wil voor deze 
medewerker vanwege milieuoverwegingen een elektrische auto 
aanschaffen, maar dit mag niet tot hogere totale jaarlijkse kosten voor 
Advice4U leiden dan wanneer een benzineauto zou worden aangeschaft. 

Advice4U heeft twee vergelijkbare auto’s geselecteerd: één benzineauto 
en één elektrische auto. Omdat een elektrische auto via het 
elektriciteitsnet opgeladen moet worden, zal bij de keuze voor de 
elektrische auto ook een laadpaal worden aangeschaft die op het terrein 
van Advice4U zal worden geïnstalleerd. 

De verzamelde informatie van de twee auto’s en de laadpaal is 
opgenomen in informatiebron 4. 

Opvallend is dat op de elektrische auto jaarlijks met een hoger percentage 
wordt afgeschreven dan op de benzineauto. Een verklaring hiervoor is de 
verwachte ontwikkeling van technologieën voor elektrische auto’s. 

1p 22 Leg uit dat de verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van 
elektrische auto’s tot een hoger afschrijvingspercentage voor de 
elektrische auto leiden. 
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Bij de aanschaf van de benzineauto wordt BPM (belasting op 
personenauto’s en motorrijwielen) geheven. De door Advice4U 
geselecteerde benzineauto heeft een CO2-uitstoot van 125 gram per 
kilometer. 

1p 23 Bereken het BPM-bedrag van de benzineauto (zie informatiebron 4). 

3p 24 Bereken voor de benzineauto inclusief BPM en voor de elektrische auto 
met laadpaal de variabele kosten per kilometer en de constante kosten 
per jaar.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. Let op: 
niet alle cellen hoeven te worden ingevuld. 

Advice4U verwacht dat de auto 50.000 kilometer per jaar zal rijden. 

2p 25 Toon met een berekening aan dat de kosten per jaar van de elektrische 
auto inclusief laadpaal lager zijn dan de kosten per jaar van de 
benzineauto.  

Advice4U kiest dus voor de elektrische auto. 
Een financieel medewerker van Advice4U geeft echter aan dat er niet is 
gekeken naar de optie om de elektrische auto met laadpaal te leasen in 
plaats van aan te schaffen. Aan de leasemaatschappij zal Advice4U een 
maandelijks leasebedrag moeten betalen. In dit leasebedrag zitten de 
afschrijvingskosten en de overige kosten voor onderhoud, 
wegenbelasting, verzekering en financiering. 

Uit informatie van de leasemaatschappij blijkt dat het leasebedrag van de 
elektrische auto met laadpaal € 12.000 per jaar is. De financieel 
medewerker van Advice4U stelt dat, ongeacht het aantal kilometers, het 
leasen van de elektrische auto met laadpaal tot minder jaarlijkse kosten 
leidt dan wanneer deze wordt aangeschaft. 

In de uitwerkbijlage bij vraag 26 is het verloop van de jaarlijkse kosten bij 
het aanschaffen van de elektrische auto met laadpaal weergegeven. 

2p 26 Toon aan dat de financieel medewerker gelijk heeft. Teken hiertoe de lijn 
die het verloop van de jaarlijkse kosten van de elektrische auto met 
laadpaal bij lease aangeeft.  
Gebruik hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort. 
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Opgave 6 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Erkun is een zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er) in de zorg.  
Omdat hij als zzp’er geen verplicht pensioen opbouwt, is Erkun in 2012 
zelf begonnen met beleggen en sparen voor zijn ‘oude dag’. 

Beleggingen in aandelen en obligaties 

Het onderstaande overzicht geeft informatie over zijn beleggingen. 

De vergoedingen over 2019 uit deze vermogenstitels zijn uitgekeerd op  
31 december 2019. 

Door het beleggen in aandelen en obligaties loopt Erkun risico.  

2p 27 Geef twee redenen waarom beleggen in aandelen meer risico geeft dan 
beleggen in obligaties. Betrek in het antwoord zowel aandelen als 
obligaties. 

Spaarrekening 

Bij het openen van de spaarrekening op 1 januari 2012 heeft Erkun  
eenmalig een bedrag gestort. Op 31 december wordt jaarlijks de  
samengestelde interest van 2% bijgeschreven. Er zijn door Erkun geen  
opnames en stortingen gedaan. Het bedrag op zijn spaarrekening  
op 31 december 2019 na bijschrijving van de interest is € 22.440. 

nominale 
waarde 
per 
aandeel 
en per 
obligatie 

beurskoers 
per 
aandeel en 
obligatie 
op  
1 januari 
2019       

vergoeding 
over 2019 
per 
aandeel en 
per 
obligatie 

beurskoers 
per 
aandeel en 
obligatie 
op 31 
december 
2019 

aantal op 
1 januari 
2019 en 
op 31 
december 
2019 

totale 
waarde op 
31 
december 
2019 

aandelen  € 0,10 € 20 € 0,50 € 22 500 …….. 

obligaties € 500 101% van 
de 
nominale 
waarde  

4% 103% van 
de 
nominale 
waarde 

10 …….. 
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3p 28 Bereken de totale vergoeding van Erkun over 2019 uit zijn beleggingen en 
over zijn spaarrekening.  

2p 29 Bereken de totale waarde op 31 december 2019 van zijn beleggingen en 
spaarrekening.  

Erkun wil het risico op zijn beleggingen verlagen door in 2020 zijn 
aandelen te verkopen en het vrijgekomen geld te beleggen in een 
beleggingsfonds in plaats van zelf te beleggen. 

1p 30 Leg uit dat zijn beleggingsrisico lager kan worden, wanneer Erkun besluit 
te gaan beleggen in een beleggingsfonds.  

einde  
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Formuleblad 

Voor beantwoording van vraag 7 is de volgende formule beschikbaar. 

7 quick ratio = –vlottende activa (inclusief liquide mid
kort

delen
 vree

)  voorra
md verm

den
ogen
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Informatiebron 1 

Balans per 31 december 2019 van BJones bv (getallen x € 1) 
debet credit 
Immaterieel vast actief 45.250 Eigen vermogen 128.600 

Distributiecentrum 135.900 Voorzieningen 23.000 

Voorraden 310.000 Hypothecaire lening 60.000 

Debiteuren 280.000 Crediteuren 304.200 

Tegoed Rabobank 10.000 Te betalen lonen 234.950 

Kas     4.600 Overig kort vreemd vermogen   35.000 

785.750 785.750 
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Informatiebron 2 

Plan voor de herpositionering van BJones door Darcy 

Aangezien klanten steeds vaker online kleding kopen, moet er op online 
verkoop ingezet worden. De fysieke winkels kosten meer dan ze 
opleveren. BJones gaat daarom uitsluitend online verkopen. Om zich van 
andere online kledingwinkels te onderscheiden, wordt er een nieuwe 
website gebouwd. Daarop kan de klant een foto uploaden om te kijken of 
de kleding staat. Op de webwinkel kan alleen met behulp van iDeal 
worden betaald. Dit betekent dat alle verkopen direct worden betaald. 

Overzicht van te verwachten opbrengsten na herpositionering 

Er moet voor de online-winkel gekozen worden uit een klein, middelgroot 
of groot assortiment. Daarnaast moet er worden nagedacht over de 
levertijd. 

omzet (in €) uit verkoop 
eerste jaar na doorstart  levertijd van de bestelling 

1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 
grootte 
assortiment 

groot 
assortiment 781.375 767.140 753.125 739.000 724.875 
middelgroot 
assortiment 765.125 751.000 736.875 722.750 708.625 
klein 
assortiment 748.875 734.750 720.625 706.500 692.375 
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Informatiebron 3 

Te verwachten kosten na doorstart, onder andere: 

Interestkosten van de hypothecaire lening 

De hypothecaire lening van BJones wordt overgenomen. 
 De hypothecaire lening is afgesloten op 1 juli 2011.
 De looptijd is 20 jaar. Na de overname zijn er nog 12 jaarlijkse

aflossingen.
 De jaarlijkse interestvergoeding is 3,6%.
 De lening wordt lineair afgelost.
 Aflossingen en interestbetalingen vinden jaarlijks plaats op 1 juli, voor

het eerst op 1 juli 2012.

Loonkosten 

Voor de bezorging van de bestellingen worden er chauffeurs in dienst 
genomen.  

levertijd in dagen benodigde chauffeurs 
5   1 
4   2 
3   4 
2   8 
1 16 

Het brutoloon van een chauffeur is € 2.200 per maand. Over het 
brutojaarloon worden 8% vakantiegeld en 2% eindejaarsuitkering 
berekend. De sociale werkgeverslasten bedragen 35% van het brutoloon 
inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. 

De loonkosten van de overige werknemers bedragen in totaal € 61.000 
over het eerste jaar. 
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Informatiebron 4 

Prijs- en kostenvergelijking auto’s 

benzineauto elektrische auto 
aanschaf
aanschafwaarde auto inclusief 
afleverkosten en exclusief BPM € 37.670 € 50.000 
aanschafwaarde laadpaal1) 
inclusief € 1.000 installatiekosten 

niet van  
toepassing €   5.000 

BPM2) afhankelijk van CO2- 
uitstoot auto € 0 

afschrijvingskosten
afschrijving per jaar 20% van de 

aanschafwaarde 
22% van de 
aanschafwaarde 

levensduur 4 jaar 4 jaar 

brandstof- /energiekosten 
verbruik 1 liter per 25 kilometer 0,15 kWh per kilometer 
kosten brandstof/energie € 1,75 per liter € 0,20 per kWh 

overige kosten
onderhoud per jaar €  1.620 €    840 
wegenbelasting per jaar €  1.080 €        0 
verzekering per jaar €  1.200 € 1.320 
financiering per jaar  €     180 €     240 

€  4.080 € 2.400 

noot 1 Aan de laadpaal wordt één elektrische auto opgeladen. De laadpaal wordt tegen 
hetzelfde afschrijvingspercentage en op basis van dezelfde levensduur als de 
elektrische auto afgeschreven. 

noot 2 BPM is de belasting op personenauto’s en motorrijwielen. Op het BPM-bedrag wordt 
op dezelfde wijze afgeschreven als op de aanschafwaarde van de benzineauto. Het 
BPM-bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de aangeschafte auto. Ten 
behoeve van het berekenen van het BPM-bedrag wordt de hierna volgende tabel van 
de Belastingdienst gebruikt: 
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Is de CO2-
uitstoot meer 
dan: 

maar niet 
meer dan: 

dan berekent u de BPM-belasting voor 
een personenauto in euro’s als volgt: 
 Trek van de CO2-uitstoot van de

auto de waarde uit kolom I af.
 Vermenigvuldig de uitkomst met

het bedrag van kolom III.
 Tel hierbij het bedrag uit kolom

IV op.
I II III IV 

0 gram/km  73 gram/km        €     2      €      356 
73 gram/km  98 gram/km  €   63      €      502 
98 gram/km 144 gram/km € 139   €   2.077 

144 gram/km 162 gram/km     € 229  €   8.471 
162 gram/km            - € 458 € 12.593 

einde  
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bedrijfseconomie HAVO 2021-3 

uitwerkbijlage 

 

11 en 13  
exploitatiebegroting 

Opbrengsten 
Omzet (zie vraag 11) ………….. 

Kosten 
Inkoopwaarde van de omzet 126.818 
Loonkosten …………. 
Interestkosten (zie vraag 12) …………. 
Overige kosten    30.000 
Totale kosten ………….. 
Bedrijfsresultaat ………….. 

berekeningen: 

Loonkosten 

Bedrijfsresultaat 
als percentage 
van de investering 

Conclusie:  .................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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15 en 16  

financiële 
gebeurtenis 

afname liquide  
middelen  
(vraag 15) 

gevolgen 
voor kosten 
(vraag 16) 

berekeningen 
gevolgen voor 
kosten  
(vraag 16) 

a 
……………… ……………… ……………… 

b 
……………… ……………… ……………… 

c 
……………… ……………… ……………… 

d 
……………… ……………… ……………… 

e 

……………… ……………… ……………… 

totaal ……………… ……………. 

Opmerking 
Wanneer er geen afname of toename is, moet 0 worden ingevuld. 
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24  
per 
benzineauto 

per
elektrische 
auto 

variabele 
kosten per 
kilometer  

constante 
kosten 
per jaar  

variabele 
kosten per 
kilometer 

constante 
kosten 
per jaar  

afschrijvingskosten 
brandstof/ 
energiekosten 
overige kosten 
totaal 

berekeningen: 

benzineauto 

afschrijvingskosten 

brandstofkosten 

elektrische auto 

afschrijvingskosten 

energiekosten 

Pagina: 51Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0400-a- u 4 / 4 lees verder ►►►

26  

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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HA-0400-a-20-1-o 

Examen HAVO 

2020 
 
 
 

 bedrijfseconomie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 28 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan 
het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of 
berekening ontbreekt. 
 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee 
redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 19 mei

13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 

 
Op de creditzijde van de balans per 31 december 2019 en  
31 december 2018 van onderneming Noorderpark nv staan de volgende 
posten (getallen x € 1). 
 

 
De nominale waarde van een aandeel is € 0,50. Noorderpark had het plan 
om nieuwe aandelen te emitteren. Dit plan is goedgekeurd. 
 

1p 1 Welk orgaan binnen een nv keurt het besluit tot emissie van aandelen 
goed? 
 
Noorderpark liet in het kader van de aandelenemissie een prospectus 
maken. Hierin werd de intrinsieke waarde van het aandeel vermeld. 
 

3p 2 Bereken de intrinsieke waarde per aandeel per 31 december 2018. 
 
Op 2 januari 2019 vond er een emissie van 150.000 aandelen plaats. Het 
was de enige emissie in 2019. Bij het vaststellen van de emissiekoers 
wordt er gekeken naar de beurskoers van een aandeel.  
De emissiekoers moet hoger/lager zijn dan de beurskoers op het moment 
van emissie opdat de emissie succesvol is. 
 

2p 3 Kies het juiste antwoord (hoger/lager) om een bedrijfseconomisch 
kloppende zin te krijgen. Motiveer de keuze. 
 

2p 4 Bereken de bedragen die horen bij a en b op de balans van  
31 december 2019.  
 

2p 5 Bereken de emissiekoers in euro’s per aandeel van de op 2 januari 2019 
geëmitteerde aandelen. 

 31 
december 

2019

 31 
december 

2018

Maatschappelijk 
aandelenkapitaal 500.000

 
500.000 

Aandelen in portefeuille …. a …. 225.000 

Geplaatst aandelenkapitaal …. b ….  275.000

Agioreserve 180.000  30.000

Algemene reserve ………..  20.000

Resultaat 125.000  87.500

Vreemd vermogen 190.000  200.000

 ………..  612.500
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Opgave 2 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.  
 

 
 
Dinand Verschuren is 30 jaar en werkzaam als commercieel manager bij 
een grote reisorganisatie. Dinand vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. 
Tijdens zijn laatste vakantie in Kroatië raakte hij in gesprek met de 
eigenaar van een vervallen camping. De eigenaar is bereid deze camping 
aan hem te verkopen.  
 
Dinand weet veel van campings en kamperen. Omdat in de buurt van 
deze camping in Kroatië alleen maar campings zijn die gezinnen als 
doelgroep hebben, ziet hij een kans: Dinand wil deze camping na een 
overname ombouwen tot jongerencamping. Hij denkt dat zijn contacten in 
de reisbranche hem kunnen helpen om deze jongerencamping succesvol 
te exploiteren. 
 
Het ondernemerschap van Dinand vertoont kenmerken van zowel 
effectuation als causation. 
 

2p 6 Geef op grond van bovenstaande informatie twee voorbeelden van het 
ondernemerschap van Dinand die kenmerkend zijn voor effectuation. 
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De campingeigenaar vraagt van Dinand een overnamebedrag voor de 
camping en de bijbehorende grond. Het idee is dat Dinand de camping 
per 1 juni 2020 overneemt en vervolgens een jaar de tijd gaat nemen om 
de camping te verbouwen en boekingen binnen te halen. Dinand heeft het 
voornemen de jongerencamping per 1 juni 2021 te openen en heeft 
diverse plannen opgesteld. 
 
Marketingplan 
 
Het door Dinand opgestelde marketingplan is opgenomen in 
informatiebron 1. 
 
Dinand kiest ervoor om de potentiële klanten onder andere te benaderen 
via social media zoals Instagram en Facebook. 
 

2p 7 Geef twee voordelen voor Dinand van promotie via social media in 
vergelijking met traditionele media zoals tv en radio.  
 
In het marketingplan is sprake van zowel pushstrategie als pullstrategie. 
 

1p 8 Leg uit op welke wijze in het marketingplan van Dinand sprake is van een 
pushstrategie (zie informatiebron 1). 
 
Dinand zet zijn plan voor de overname en de verbouwing van de camping 
door, als de benodigde investeringen kunnen worden gefinancierd.  
 
Investeringsplan en financieringsplan 
 
Het door Dinand opgestelde investeringsplan en financieringsplan voor 
Camping Scyls zijn opgenomen in informatiebron 2. 
 
Dinand maakt gebruik van crowdfunding als financieringsvorm en 
ontvangt hierdoor geld. 
 

1p 9 Leg uit dat de ontvangst van het geld via crowdfunding leidt tot een 
toename van het vreemd vermogen van Camping Scyls. 
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In informatiebron 3 staat het verdienmodel van Camping Scyls.  
 

2p 10 Toon aan dat in juni 2021 de verwachte bezetting, uitgedrukt in het aantal 
kampeerders, op het standaardveld 420 en op het glampingveld 160 is. 
 

3p 11 Bereken het totale verwachte saldo van ontvangsten en afdrachten (aan 
reisbureau en busmaatschappij) voor Camping Scyls uit de boekingen 
voor een verblijf in juni 2021. Betrek in het antwoord de onderdelen a, b 
en c van het verdienmodel (zie informatiebron 3). 
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
 
Zoals eerder vermeld, zet Dinand zijn voornemen voor de overname en de 
verbouwing van de camping door, als de benodigde investeringen kunnen 
worden gefinancierd. 
 

3p 12 Zal Dinand zijn voornemen voor de overname en de verbouwing van de 
camping doorzetten? Motiveer het antwoord.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. 
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Opgave 3 

 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 
Gegeven is de creditzijde van de balansen van onderneming De Vries bv 
(getallen x € 1.000). 
 

 31 december 2019 31 december 2018 

Eigen vermogen  

Aandelenkapitaal 670 670 

Reserves 250 250 

Resultaat 150      0 

 1.070  920

Lang vreemd 
vermogen 

 

Hypothecaire lening 1.150 1.200 

Banklening    450    500 

 1.600  1.700

Kort vreemd 
vermogen 

  

Crediteuren 600 500 

Overige te betalen 
bedragen   80

 
   70 

 680  570

  

 3.350  3.190

 
Overige informatie met betrekking tot 2019: 
 Op al het lang vreemd vermogen is op 1 april afgelost. Er is geen 

nieuw lang vreemd vermogen aangetrokken. 
 De veranderingen van alle andere balansposten vonden gelijkmatig 

gedurende het jaar plaats. 
 De totale interestkosten waren € 67.500. 
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De algemeen directeur van De Vries wil de interest over het vreemd 
vermogen (IVV) over 2019 beoordelen. 
 

3p 13 Bereken de IVV, gemeten via  
i

gemiddeld vre

nterestkosten

emd vermogen
 x 100%,   

van De Vries over 2019. 
 
De financieel directeur stelt dat het interestpercentage op elke lening van 
De Vries waarover interest betaald moet worden, hoger is dan de 
berekende IVV.  
 

1p 14 Geef aan waarom de IVV niet gelijk is aan het gemiddelde 
interestpercentage op alle leningen waarover interest betaald moet 
worden. 
 
De Vries wil op 1 januari 2020 voor € 500.000 investeren. De Vries kan 
deze investering met eigen vermogen of met vreemd vermogen 
financieren.  
 
De Vries wil de investering zoveel mogelijk met vreemd vermogen 
financieren, maar wil ook dat de solvabiliteit, gemeten via  

 t

ei

ot

gen 

aalv

vermogen

ermogen
 x 100%, direct na de investering en financiering niet 

lager is dan 30%.  
 

2p 15 Geef twee argumenten waarom De Vries een minimum stelt aan de 
hoogte van de solvabiliteit. 
 

2p 16 Toon met een berekening aan of de solvabiliteit nog voldoet aan de wens 
van De Vries, indien hij de investering volledig met vreemd vermogen 
financiert. 
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Opgave 4 

 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 
 
 
Just in Time is een webshop die klokken en horloges 
verkoopt aan consumenten. 
De balans van Just in Time per 1 februari 2020 is 
hieronder gegeven: 
 
 
 
 
 

Balans Just in Time per 1 februari 2020 (getallen x € 1) 

debet   credit

Inventaris 20.000 Eigen vermogen 76.500

Voorraden 60.000 Banklening 10.000

Debiteuren 15.000 Crediteuren 12.000

Te vorderen btw 2.000 Te betalen btw 3.000

 
Liquide middelen    4.550

Te betalen interest 
banklening     50

 101.550  101.550

 
Op 29 februari 2020 is er bij Just in Time sprake van onderstaande 
financiële feiten over februari 2020. Deze feiten moeten nog verwerkt 
worden: 
 
Met betrekking tot de banklening: 
 Op de banklening is € 2.000 afgelost.  
 De interestkosten van deze banklening over februari zijn € 50.  

De interest over februari wordt aan het einde van het eerste kwartaal  
betaald. 
 

Met betrekking tot de inventaris: 
 Op de inventaris wordt € 3.000 afgeschreven. 

 
Met betrekking tot de verkoop: 
 Er is een wandklok op rekening verkocht voor € 1.210 inclusief  

btw. Deze wandklok had een inkoopwaarde van € 750 exclusief btw 
en is bij de verkoop meteen bij de klant afgeleverd. De krediettermijn  
is 1 maand. Daar wordt volledig gebruik van gemaakt. 
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Just in Time wil de eindbalans per 29 februari opstellen. Hiertoe stelt het 
bedrijf balansmutaties per 29 februari op. 
 

6p 17 Verwerk bovenstaande financiële feiten.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage die bij deze vraag hoort volledig in. Als 
voorbeeld zijn de balansmutaties van  de aflossing op de banklening 
gegeven. 
 
 

Pagina: 61Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0400-a-20-1-o 10 / 12 lees verder ►►►

Opgave 5 

 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 6.  
 
Johan en Anja hebben elkaar in 1975 leren kennen. Ondanks het feit dat 
Johan een eenmanszaak had en daardoor zakelijke risico’s liep, zijn zij in 
1982 in gemeenschap van goederen getrouwd.  
 

2p 18 Leg uit dat wanneer Johan zakelijke risico’s liep, het voor Anja 
verstandiger kon zijn om met Johan te trouwen onder huwelijkse 
voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen. Betrek in het 
antwoord zowel trouwen onder huwelijkse voorwaarden als trouwen in 
gemeenschap van goederen. 
 
In 1984 kregen zij hun kind Stefan. In 1996 kochten Johan en Anja een 
woning. Daarbij hebben zij een hypothecaire lening gekozen waarop niet 
wordt afgelost. Vanwege de crisis op de woningmarkt in de periode  
2009–2015 (zie informatiebron 4) hebben zij op advies van de 
hypotheekadviseur hun hypothecaire lening per 1 januari 2013 omgezet in 
een hypothecaire lening met aflossingen door middel van annuïteiten.  
 

2p 19 Leg uit wat voor de bank, gegeven de ontwikkeling op de woningmarkt in 
de periode 2009–2015, het voordeel van deze omzetting is.  
 
Op 1 januari 2020 is Johan op 75-jarige leeftijd overleden. Hij had geen 
testament opgesteld. 
Omdat Johan bij zijn overlijden naast bezittingen ook schulden naliet, 
besluiten Anja en Stefan de erfenis beneficiair te aanvaarden. 
 

1p 20 Geef aan wat het beneficiair aanvaarden van een erfenis inhoudt.  
 
Anja en Stefan gaan de waarde van de bezittingen en schulden van de 
erfenis op 1 januari 2020 onderzoeken. 
 
De bezittingen 
 
Johan en Anja hebben op het moment van overlijden van Johan naast de 
koopwoning en een spaarrekening met een saldo van € 5.000 ook nog  
overige bezittingen met een geschatte waarde van € 8.000. De eigen zaak 
was al in 2010 verkocht. 
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Voor het bepalen van de waarde van de erfenis is de WOZ-waarde van de 
koopwoning van belang. In informatiebron 4 is de ontwikkeling van de 
WOZ-waarde van de gemiddelde koopwoning in Nederland gegeven. De 
WOZ-waarde van de koopwoning van Johan en Anja ligt op 1 januari 2019 
30% boven de WOZ-waarde van de gemiddelde Nederlandse 
koopwoning.  
 

2p 21 Bereken de totale waarde van alle bezittingen van Johan en Anja op  
1 januari 2020.   
 
De schulden 
 
Johan en Anja hebben op het moment van het overlijden van Johan een 
schuld van € 6.500 aan de Belastingdienst en een schuldrest op de 
hypothecaire lening. In informatiebron 5 is de ontwikkeling van de 
schuldrest van de hypothecaire lening te zien vanaf het moment dat deze 
is omgezet in een hypothecaire lening met aflossingen door middel van 
annuïteiten.  
 

3p 22 Bereken de omvang van de waarde van de bezittingen minus de waarde 
van de schulden van Johan en Anja op het moment van overlijden van 
Johan. 
 
Erfenis 
 

2p 23 Bereken de waarde van het kindsdeel van Stefan (zie informatiebron 6). 
 
Stefan heeft aangifte gedaan van de erfbelasting (zie informatiebron 6). 
Van de Belastingdienst ontvangt Stefan de gecorrigeerde aangifte die 
afwijkt van zijn aangifte. De correctie komt doordat de opgegeven waarde 
van een zeldzame wandklok door de Belastingdienst niet werd 
geaccepteerd. Volgens de Belastingdienst is het kindsdeel van Stefan  
€ 42.000. 
 

2p 24 Bereken de erfbelasting die Stefan moet betalen op basis van de 
gecorrigeerde aangifte die hij van de Belastingdienst ontving.  
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Opgave 6 

 
Binnendorp Accounting bv is op zoek naar een nieuwe medewerker. Uit 
de sollicitatieprocedure komt Nash Dewali als meest geschikte kandidaat 
tevoorschijn. Hij krijgt een aanbod om bij Binnendorp Accounting te 
komen werken. Binnendorp Accounting heeft de mogelijkheid Nash een 
zzp-overeenkomst of een individuele arbeidsovereenkomst aan te bieden. 
Nash heeft een voorkeur voor de individuele arbeidsovereenkomst. 
 

2p 25 Noem twee voordelen voor Nash van een individuele 
arbeidsovereenkomst in plaats van een zzp-overeenkomst. 
 
In de individuele arbeidsovereenkomst die Nash krijgt voorgelegd, staat 
dat hij recht heeft op 25 vakantiedagen per jaar. Ook wordt er verwezen 
naar de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector financiële 
dienstverlening. In die cao staat dat medewerkers recht hebben op  
24 vakantiedagen per jaar.  
 

1p 26 Motiveer of de werkgever in dit geval van de cao mag afwijken.  
 
In de cao staat dat medewerkers per volledige werkdag recht hebben op 
een uur pauze. Bij Binnendorp Accounting wordt dat als volgt ingevuld: 
twee keer een kwartier pauze: één keer in de ochtend en één keer aan 
het eind van de middag alsmede een half uur lunchpauze ergens tussen  
12.30 uur en 13.30 uur. 
In 2020 wordt er van de arbeidsomstandigheden bij Binnendorp 
Accounting een scan gemaakt. Naar aanleiding van de scan is het advies 
om de pauzetijden verder te spreiden. Het moet mogelijk zijn om een half 
uur pauze te nemen ergens tussen 12.00 uur en 14.00 uur. 
 
Om de pauzetijden zo snel mogelijk te veranderen, stapt Nash naar de 
vakbond FNV Finance. Een collega beweert dat dit niet kan worden 
geregeld bij de vakbond, maar met behulp van de Ondernemingsraad 
(OR) van Binnendorp Accounting. 
 

2p 27 Onderbouw de bewering van de collega. Betrek in het antwoord de OR en 
de vakbond. 
 
Binnendorp Accounting heeft het plan om te gaan fuseren met een ander 
accountantskantoor. Tijdens de procedure wordt de OR bij dit plan 
betrokken. De OR heeft in het algemeen vier bevoegdheden. 
 

2p 28 Noem de drie bevoegdheden waarvan de OR in de procedure bij de 
mogelijke fusie gebruik mag maken.  
 

einde  

Pagina: 64Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HA-0400-a-20-1-b 

Bijlage HAVO 

2020 
 

tijdvak 1 
 

 bedrijfseconomie 
 
 
 
 
 
Informatieboekje 
 
 

Pagina: 65Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-0400-a-20-1-b 2 / 10 lees verder ►►►

Informatiebron 1  

 
Marketingplan jongerencamping in Kroatië 
 
Doelgroep 
 
De doelgroep van de jongerencamping bestaat uit jongeren tussen  
18 en 25 jaar die een zomervakantie met zon, strand en uitgaan willen 
combineren met natuur en cultuur. Deze jongeren zijn bereid om meer 
dan gemiddeld te betalen voor een kampeervakantie, maar verwachten 
dan ook een hoge kwaliteit van kampeerfaciliteiten en service. 
 
Product 
 
De camping ligt in het zuiden van Istrië, een regio in Kroatië die bekend 
staat om de mooie stranden, natuur en een gezellig uitgaansleven. In een 
omtrek van 50 kilometer van de camping zijn 10 andere campings, maar 
geen van deze heeft jongeren tussen 18 en 25 jaar als doelgroep. De 
camping ligt direct aan het strand en op 1 kilometer van een middelgrote 
stad met veel restaurants, uitgaansgelegenheden en musea. 
 
De jongerencamping gaat Camping Scyls heten (Sun, Culture, Young, 
Luxurious, Sea). De camping krijgt alles wat deze doelgroep wenst: mooie 
kampeerplekken, een groot zwembad en goede voorzieningen, zoals 
schone douches, een bar en sterke gratis wifi over de hele camping. 
 
Camping Scyls zal twee kampeervakanties van een week, inclusief of 
exclusief busreis, aanbieden. Hierbij kan uit twee verschillende 
kampeerplekken gekozen worden: 
 op het standaardveld: de kampeerders nemen zelf een tent mee en 

plaatsen deze op het standaardveld. 
 op het ‘glamping’veld (glamping = samentrekking van glamorous en 

camping): dit is kamperen met meer luxe. Op deze plek staan al 
tenten, zodat de kampeerder deze niet zelf hoeft mee te nemen. Ook 
zullen de faciliteiten luxer zijn. De kampeerders kunnen, indien ze dit 
aangeven, bij elkaar in een tent overnachten. 

 
Bij het rechtstreeks boeken van een plek op Camping Scyls hebben de 
kampeerders de optie maar geen verplichting om een retourbusreis van 
Nederland naar de camping extra te boeken. Bij het boeken via een 
reisbureau is de boeking van een plek op Camping Scyls inclusief busreis. 
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Promotie 
 
De promotie richting de potentiële kampeerders zal vooral door middel 
van gerichte communicatie zijn. Deze communicatie sluit aan bij het 
profiel van de potentiële klant (qua leeftijd, inkomen, interesses, hobby’s).  
 
Plaats/distributie 
 
Dinand zal ook reisbureaus benaderen om de jongerencamping in hun 
‘assortiment’ op te nemen. De reisbureaus krijgen van Dinand een 
commissie van 10% van het totale bedrag inclusief de prijs van een 
busreis, als de klant bij hen een kampeerplek boekt. 
 
Prijs  
 
Elke boeking is per persoon en steeds voor één week. De weektarieven 
(in €) per kampeerder zijn in 2021: 
 

 
 

maand juni juli augustus september oktober november december

op het 
standaardveld 

 
216 

 
240 

 
240 

 
200 

 
200 

 
150 

 
100 

op het 
glampingveld 

 
432 

 
480 

 
480 

 
400 

 
400 

 
300 

 
200 
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Informatiebron 2  

 
Investeringsplan voor Camping Scyls  
 
benodigde investeringen in de periode  
1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 

verwachte bedragen 
in euro’s 

overname camping inclusief grond 300.000
bekabeling en pijpleidingen voor water, elektriciteit 
en internet 100.000
nieuwbouw en verbouwing wc’s, douches, 
zwembad en bar 300.000
overige investeringen  400.000
marketingactiviteiten      50.000
totaal 1.150.000

 
 
Financieringsplan voor Camping Scyls 
 
financieringsvorm per/over verwachte bedragen 

in euro’s 

hypothecaire lening1) 1 juni 2020 400.000
privéstorting door Dinand 1 juni 2020 100.000
crowdfunding*  1 juni 2020   60.000
verwachte vooruit 
ontvangen bedragen van de 
kampeerders minus de 
afdrachten (aan reisbureau 
en busmaatschappij) voor 
een verblijf in de maanden 
juni, juli en augustus 20212) 

gelijkmatig verspreid 
over de periode  
1 juni 2020 tot en 
met 31 mei 2021 

 
 
 
 
 
 
 
….…… (vraag 12) 

totaal verwacht 
financieringsbedrag 

  
…........ (vraag 12) 

 

 
 
 

noot 1 De interest en de aflossing worden jaarlijks op 1 oktober voldaan. De eerste betaling is 
op 1 oktober 2021. 

noot 2 In het financieringsplan zullen de ontvangsten en afdrachten van september tot en met 
december 2021 niet worden meegenomen. 
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*Crowdfunding bij Dinand 
 
Crowdfunding is een financieringswijze waarbij bedrijven bij een grote 
groep mensen (de crowd) geld vragen om hun activiteiten te financieren. 
De crowd geeft, voor ontwikkeling of productie, geld aan het bedrijf. Het 
bedrijf geeft de crowd dan ook iets terug, meestal in de toekomst, het 
product dat of de dienst die het met het geld wil ontwikkelen of 
produceren. 
 
Op Kickstarter, een website die crowdfunding ondersteunt, heeft Dinand 
een bericht geplaatst, gericht op het vinden van funding voor de 
financiering van de overname en exploitatie van Scyls. Als tegenprestatie 
belooft hij het recht (voor één persoon) om een keer een week te mogen 
kamperen op een glampingplek op Camping Scyls. 
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Informatiebron 3  

 
Informatie over de verwachte vraag per week bij Camping Scyls voor 
een verblijf in juni, juli en augustus 2021 
 
Het maximale aantal kampeerders bij Camping Scyls per week: 
 op het standaardveld: 150 
 op het glampingveld:    50 
 
maand juni 2021 juli 2021 augustus 2021 

aantal weken per maand 4 4 5 
 gemiddelde bezetting per week in procenten 

van de capaciteit  
op standaardveld 70% 80% 90% 
op glampingveld 80% 92% 96% 

 
Verdienmodel van Camping Scyls 
 
Alle boekingen voor een verblijf in juni, juli en augustus 2021 vinden in de 
maanden voor het begin van de maand juni 2021 plaats en worden op het 
moment van boeking meteen door de kampeerders betaald. 
 
a Via reisbureaus 
25% van alle boekingen (standaardveld én glampingveld) wordt bij 
reisbureaus geboekt. Klanten van een reisbureau regelen via het 
reisbureau ook hun busvervoer. Het bustarief is € 100 per persoon. Op 
het moment dat een plek via een reisbureau wordt geboekt en betaald 
door de kampeerder, draagt Camping Scyls 10% van het totaal van 
weektarief en bustarief af aan het reisbureau. Camping Scyls draagt 
vervolgens € 80 per kampeerder aan de busmaatschappij af. 
 
b Via Camping Scyls inclusief busreis 
30% van alle boekingen (standaardveld én glampingveld) wordt inclusief 
busreis direct bij Camping Scyls geboekt. Behalve het weektarief betaalt 
de kampeerder aan Camping Scyls € 100 per persoon voor de busreis. 
Op het moment dat een busreis bij Camping Scyls wordt geboekt, vindt 
een afdracht aan de busmaatschappij van € 80 per kampeerder plaats. 
 
c Via Camping Scyls exclusief busreis 
45% van alle boekingen (standaardveld én glampingveld) wordt exclusief 
busreis direct bij Camping Scyls geboekt. De kampeerder regelt zelf het 
vervoer en betaalt alleen het weektarief. 
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Schematisch:  
 

 

       
 
 
        a 

25% via 
reisbureaus, 
inclusief 
busreis. De 
kampeerder 
betaalt  
€ 100 voor de 
busreis. 

90% van 
het totaal- 
bedrag 

 
 
 
Scyls 
afdracht € 80 
per 
kampeerder 
 
 

 
 
 
 
 
 
busmaat-
schappij 
   

kampeerders 
Scyls 
 

 

 b 
 
 
     
 
 
 
           . 

 
30% via Scyls 
inclusief 
busreis. De 
kampeerder 
betaalt  
€ 100 voor de 
busreis. 

 
 
 
 
afdracht € 80 per 
kampeerder 
 
 

 
 
 
 
 
busmaat- 
schappij 

 
  c 45% via Scyls 

exclusief 
busreis 
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Informatiebron 4   

 
De ontwikkeling van de index van de WOZ-waarde van de gemiddelde 
koopwoning in Nederland sinds 2008 
 

 
 
De WOZ-waarde is de waarde van onroerende zaken zoals die door 
gemeenten jaarlijks wordt vastgesteld.1) 
De gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Nederland was  
€ 215.934 op 1 januari 2019. 
De procentuele ontwikkeling van de WOZ-waarde van de koopwoning van 
Johan en Anja komt overeen met de ontwikkeling van de WOZ-waarde 
van de gemiddelde koopwoning in Nederland.  

 

noot 1 In de aangifte van de erfbelasting gaan de erfgenamen uit van de WOZ-waarde van de 
koopwoning in het jaar van overlijden. 
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Informatiebron 5  

 
De ontwikkeling van de schuldrest van de hypothecaire lening van 
Johan en Anja sinds 2014 
 

 
                                                                      
Op 1 januari 2013 is de aflossingsvrije hypothecaire lening omgezet in 
een hypothecaire lening met aflossingen door middel van annuïteiten met 
een looptijd van 12 jaar en jaarlijkse interest van 3,5%. De annuïteit van  
€ 30.735 wordt jaarlijks op 31 december betaald. 
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Informatiebron 6 
 
De erfbelasting 
 
Over een deel van de erfenis hoeft geen erfbelasting te worden betaald: 
de vrijstelling. 
 
Wanneer de erfenis groter is dan de vrijstelling, dan moet over het 
meerdere erfbelasting worden betaald.  
 
De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie van de erfgenaam 
met de overledene. Het tarief van de erfbelasting dat moet worden 
betaald, hangt ook af van de relatie van de erfgenaam met de overledene 
en van de waarde van de erfenis. 
 
Vrijstelling erfbelasting  
 
relatie met de overledene bedrag vrijstelling in € 
partner 650.912 
kind of kleinkind   20.615 
ouder   48.965 
overige erfgenamen     2.173 
 
 
Tarieven erfbelasting  
 
waarde 
erfenis na 
vrijstelling 

partner en 
kind 

kleinkinderen en 
achterkleinkinderen  

overige 
erfgenamen (zoals 
broer en zus) 

over de eerste  
€ 124.727 

 
10% 

 
18% 

 
30% 

over het 
meerdere 

 
20% 

 
36% 

 
40% 

 
 
Kindsdeel 
 
Het kindsdeel wordt berekend door de waarde van de bezittingen minus 
de waarde van de schulden door twee te delen (een helft is namelijk al 
van de langstlevende partner) en het overgebleven bedrag gelijkelijk te 
verdelen over de kinderen en de langstlevende partner. 
 
 

einde  
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bedrijfseconomie HAVO 2020-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 11  
 

onderdeel a verdienmodel ……….  
onderdeel b verdienmodel ……….  
onderdeel c verdienmodel ……….  
saldo totale verwachte ontvangsten minus afdrachten 
(aan reisbureau en busmaatschappij) voor een verblijf in 
juni 2021 (a + b + c)  

 
 

….……. 
 

berekeningen: 
 
onderdeel a 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

onderdeel b 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

onderdeel c 
verdienmodel 

 
 
 
 
 
 

 

Naam kandidaat ___________________________  Kandidaatnummer ____________    
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saldo totale verwachte ontvangsten minus 
afdrachten (aan reisbureau en 
busmaatschappij) voor een verblijf in juni 2021 
(zie vraag 11) …………  
saldo totale verwachte ontvangsten minus 
afdrachten (reisbureau en busmaatschappij) 
voor een verblijf in juli en augustus 2021 482.123,50    
saldo totale verwachte ontvangsten minus de 
afdrachten (reisbureau en busmaatschappij) 
voor een verblijf in de maanden juni, juli en 
augustus 2021  

 
 

…………. 
 

totaal verwacht financieringsbedrag  
(zie informatiebron 2) 

  
………… 

totaal verwacht investeringsbedrag in de 
periode 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 

  
1.150.000 

 
Conclusie: Dinand zal zijn plan voor de overname en de verbouwing van 
de camping wel / niet (streep het onjuiste antwoord door) doorzetten, 
omdat 
 ...............................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................  
 
 
berekening: 
 
totaal verwacht financieringsbedrag  
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balansmutaties met betrekking tot de aflossing van de banklening  

(getallen x € 1) 
debet   credit 

mutatie (+/-) 
Liquide middelen ─ 2.000 Banklening ─ 2.000 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de interestkosten van de 
banklening (getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de inventaris 
(getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

balansmutaties met betrekking tot de verkoop van de  
wandklok (getallen x € 1) 

debet   credit 
mutatie (+/-) 

……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
……………. ……………. ……………. ……………. 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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