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Iedereen wordt er beter van 
 
Informatiebron 1 
 
Prijsopbouw van een ‘Kanio’ 
 
grondstoffen                  €  20,00 
arbeidskosten               €  20,00 
vervoer                €_.........  +  
kostprijs                        €  …...... 
winst 40%                   €  20,00  + 
verkoopprijs (excl. BTW) €  …...... 
BTW 19%                     €  13,30  + 
verkoopprijs (incl. BTW)     €  83,30 
 
 
Informatiebron 2 
 
uit een krant:  
Brussel 
Invoerrechten op luxe mobieltjes 
De Europese Commissie wil mobiele telefoons die voorzien zijn van allerlei 
toeters en bellen, zoals gps-ontvangers en mobiele televisie, onder een 
invoertarief brengen van 14 procent. Dat zegt de EICTA, een 
belangenorganisatie van producenten van mobiele telefoons.  
 
 

Zorgen om de rente 
 
Informatiebron 3 
 
Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening 
 
Te betalen maandbedrag (rente en aflossing in euro’s) bij een looptijd van: 
netto in  
handen 

120 
maanden 

96 
maanden 

72 
maanden 

60 
maanden 

48 
maanden 

36 
maanden 

2.500 34 38 47 54 64 81
5.000 67 77 93 107 127 162

10.000 134 154 187 214 255 325
15.000 202 231 281 322 383 487
20.000 269 308 375 429 511 650
25.000 336 385 469 536 639 812
30.000 404 462 562 644 767 974
40.000 539 617 751 859 1.023 1.299
50.000 673 771 938 1.074 1.279 1.624
60.000 808 925 1.126 1.288 1.535 1.949
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Maaike naar het MBO 
 
Informatiebron 4 
 
Werkloze beroepsbevolking naar hoogstgenoten opleiding in 2005 
 
hoogst genoten 
opleiding 

totale 
beroepsbevolking  
(x 1.000) 

werkloze 
beroepsbevolking  
(x 1.000) 

werkloosheids- 
percentage 
per groep 

totaal 7.401 483 6,5%
basisonderwijs 382 51 13,4%
VMBO-KB/BB 901 76 8,4%
VMBO-TL 513 49 ?%
HAVO/VWO 668 60 9,0%
MBO 2.594 146 ?%
HBO 1.423 53 3,7%
WO 883 44 5,0%
 
 
Informatiebron 5 
 
Maandbedragen studiefinanciering 
 
studiefinanciering thuiswonend uitwonend 
basisbeurs €   73,56 € 240,02  
aanvullende beurs (maximaal bedrag) € 301,49 € 320,94  
lenen (maximaal bedrag) € 160,22 € 160,22  
 
De basisbeurs is onafhankelijk van het inkomen van de ouders. De aanvullende 
beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders: hoe lager het inkomen van 
de ouders, hoe hoger de aanvullende beurs. 
 
Beroepsopleiding niveau 3 of 4  
Volg je een beroepsopleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je een prestatiebeurs. 
De prestatiebeurs bestaat uit een basisbeurs, eventueel een aanvullende beurs 
en de OV-studentenkaart. De prestatiebeurs krijg je eerst in de vorm van een 
lening. Een uitzondering is de aanvullende beurs in de eerste twaalf maanden: 
deze is een gift. Haal je binnen tien jaar je diploma dan wordt je prestatiebeurs 
omgezet in een gift. Anders moet je de prestatiebeurs terugbetalen.  
Ook de OV-studentenkaart is in eerste instantie een lening. Haal je binnen 10 
jaar je diploma dan wordt je OV-studentenkaart omgezet in een gift. Anders 
moet je € 80,25 terugbetalen voor iedere maand waarin je de kaart in je bezit 
had.   
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Proost! 
 
Informatiebron 6 
 
Wijninvoer in Nederland 
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bron: CBS 
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Informatiebron 7 
 
Nederland wijnland 
 

 
 
bron: Dagblad van het Noorden, 26 september 2008 
 
 
Informatiebron 8 
 
Kosten van een fles Nederlandse wijn 
(Uitgaande van 2 ha (10.000 flessen per jaar)) 
 
productie van druiven   €  1,13 
wijn maken      €  1,16 
bottelen                €  0,75 
accijns       €  0,44  + 
kostprijs      €  3,48 
nettowinst boer     €  2,08  + 
        €  5,56 
marge tussenhandelaar 
en winkelier     €  2,84  + 
verkoopprijs exclusief btw  €  8,40 
btw        €  1,60  + 
consumentenprijs    € 10,00 

einde  KB-0233-a-10-1-b* 
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