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VW-0400-a-21-1-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 bedrijfseconomie 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 31 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 72 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
maandag 31 mei
13.30 -16.30 uur
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Opgave 1 
 
Julie en August zijn in 2002 getrouwd op huwelijkse voorwaarden en 
hebben op 1 maart 2003 een tweeling gekregen. Het huwelijk houdt geen 
stand en ze besluiten om per 1 maart 2021 te scheiden.  
 
 

 
 
 

2p 1 Noem een verschil tussen trouwen op huwelijkse voorwaarden en trouwen 
in gemeenschap van goederen. Betrek beide vormen van huwelijk in het 
antwoord. 
 
De afspraken met betrekking tot partneralimentatie zijn: 
 Omdat Julie een hoger inkomen heeft dan August, moet Julie aan 

August, gedurende 5 jaar, maandelijks € 150 partneralimentatie 
betalen (in totaal dus 60 betalingen).  

 Dit bedrag wordt steeds op elke eerste dag van de maand betaald, 
waarbij de eerste betaling op 1 maart 2021 is. 

 
De wet staat toe dat Julie alle te betalen partneralimentatie in één keer 
aan August betaalt. Hiervoor wordt de contante waarde van alle 
partneralimentatieverplichtingen per 1 maart 2021 berekend, op basis van 
een rekenrente van 0,2% samengestelde interest per maand. 
 

2p 2 Bereken per 1 maart 2021 de contante waarde van alle 
partneralimentatieverplichtingen van Julie aan August (zie formuleblad). 
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Julie komt op 1 mei 2021 te overlijden en heeft op dat moment een 
vermogen van € 200.000.  
 

2p 3 Bereken de erfenis na erfbelasting van elk kind van Julie. Gebruik hierbij 
informatie uit onderstaande tabel. 
 
 tarieven erfbelasting 
waarde erfenis partner en 

kind(eren) 
kleinkinderen en 
verdere 
afstammelingen 

overige 
erfgenamen, 
zoals broer, zus 
of ouders 

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

    
bedrag 
vrijstelling 

partner:  
€ 650.913 
kind:  
€ 20.616 

 
€ 20.616 

 
€ 2.173 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Lucy Detmers is medewerker van een accountantskantoor. In 2020 heeft 
Lucy van haar oom Herman een snackbar geërfd. Lucy besluit de erfenis 
alleen te aanvaarden als het saldo van de waarde van de bezittingen en 
de schulden in de erfenis positief is. 
 

1p 4 Wat is de juridische term voor het onder deze voorwaarde aanvaarden 
van een erfenis? 
 
Er is sprake van een positief saldo, dus aanvaardt Lucy de erfenis. 
De snackbar staat in de wijk Bottendaal, die vroeger een 
achterstandsbuurt was, maar tegenwoordig een hippe wijk is met 
kapitaalkrachtige jongeren. Lucy heeft het plan opgevat ontslag te nemen 
en deze snackbar om te vormen tot een frisse sapbar met de naam  
Juicy Lucy. Ze wil verse groente- en vruchtensappen, belegde broodjes 
en lunches verkopen. 
 
Verkennend onderzoek 
 
Lucy voert eerst een SWOT-analyse en een marktonderzoek uit. Hiervoor 
heeft ze een aantal punten op een rij gezet (zie informatiebron 1). 
 

2p 5 Welk punt uit informatiebron 1 hoort bij de O van de SWOT-analyse? 
Vermeld het bijbehorende nummer en onderbouw het antwoord met twee 
argumenten. 
 
Er is een marktonderzoek uitgevoerd naar de bereidheid van 
wijkbewoners om een sapbar te bezoeken. In informatiebron 2 staan de 
uitkomsten van dat onderzoek én de leeftijdsopbouw van de wijk 
Bottendaal. 
Juicy Lucy zal 7 dagen per week geopend zijn. 
 

2p 6 Bereken op basis van het marktonderzoek het verwachte aantal klanten 
voor Juicy Lucy per dag in Bottendaal. Rond het antwoord naar beneden 
af op hele personen. 
 
Lucy twijfelt echter of in de praktijk het te verwachten aantal klanten per 
dag in Bottendaal gelijk zal zijn aan het berekende verwachte aantal 
klanten per dag van vraag 6. 
 

2p 7 Noem twee mogelijke redenen voor haar twijfel en licht ze toe. 
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Lucy is tevreden met de uitkomst van de SWOT-analyse en, ondanks haar 
bedenkingen, ook tevreden met het aantal te verwachten klanten volgens 
het marktonderzoek. Vervolgens gaat ze voor de financiering van het plan 
in gesprek met de Remo-bank. Lucy gaat verder onderzoeken of ze Juicy 
Lucy gaat starten, rekening houdend met de voorwaarden die Lucy en de 
bank stellen (zie informatiebron 3). 
 
Voorwaarden Lucy 
 
Na het verkennend onderzoek stelt Lucy de verwachte openingsbalans 
per 1 januari 2021 en een exploitatiebegroting over 2021 op  
(zie informatiebronnen 4 en 5). 
 

4p 8 Stel de verwachte openingsbalans per 1 januari 2021 op.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag verder in. 
 

1p 9 Bereken het totaal van de beloningen die Lucy in 2021 via privé-opnames 
uit de sapbar wil onttrekken. 
 
Voorwaarden bank 
 
Eén van de voorwaarden die de bank stelt, is dat Juicy Lucy start als 
eenmanszaak en niet als besloten vennootschap. 
 

2p 10 Motiveer waarom deze voorwaarde door de bank wordt gesteld. Betrek 
beide rechtsvormen in het antwoord. 
 
Lucy stemt in met de rechtsvorm eenmanszaak. Vanwege de tweede 
voorwaarde van de bank, de rentedekkingsfactor, berekent Lucy eerst de 
verwachte constante kosten over 2021 en daarna de verwachte EBIT over 
2021 (zie informatiebron 5). 
 

3p 11 Bereken de verwachte constante kosten van Juicy Lucy over 2021.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag verder in.  
 

4p 12 Bereken de verwachte EBIT over 2021, gegeven het aantal te verwachten 
klanten van vraag 6.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
 
Conclusie 
 

4p 13 Zal Juicy Lucy van start gaan? Licht het antwoord toe met een berekening 
en een verwijzing naar voorwaarden 1 tot en met 5 uit informatiebron 3. 
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in.  
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Opgave 3 
 
In deze opgave blijven de btw en de emissiekosten buiten beschouwing. 
 
The Maxx Brothers nv (TMB) uit Hilversum produceert sinds 1979 
reclamefilms voor ondernemingen die vervolgens op televisie en in 
bioscopen worden vertoond. Lange tijd was reclame iets voor 
gespecialiseerde bedrijven zoals TMB, tot de opkomst van social media. 
Voor TMB was de komst van social media zowel een kans als een 
bedreiging.  
 

2p 14 Leg uit op welke manier de komst van social media voor TMB zowel een 
kans als een bedreiging zou kunnen zijn. 
 
TMB wil zich aanpassen aan nieuwe technieken en nieuwe media.  
Hiervoor zal TMB verhuizen. TMB verkoopt haar bedrijfspand in Hilversum 
tegen de boekwaarde en lost de daarop rustende hypothecaire lening af. 
TMB koopt een nieuw bedrijfspand in Eindhoven. Voor de financiering 
hiervan heeft TMB in december 2020 een converteerbare obligatielening 
uitgeschreven. 
 
Op 29 december 2020, vóór bovengenoemde financiële feiten, ziet de 
balans van TMB er als volgt uit: 
 
debet Balans TMB per 29 december 2020  

(getallen x € 1.000) 
credit 

 
Licenties 

 
500 

Maatschappelijk 
aandelenkapitaal 

 
4.000 

 

Bedrijfspand 3.000 Aandelen in portefeuille 2.200  
Apparatuur 1.300   1.800 
Debiteuren 2.400 Agioreserve  200 
Bank 550 Algemene reserve  1.600 
  Resultaat 2020  400 
  5% Hypothecaire lening  2.500 
          Crediteuren  1.250 
 7.750   7.750 
 
Ieder aandeel TMB heeft op 29 december 2020 een intrinsieke waarde 
van € 50, een beurskoers van € 62 en een nominale waarde van € 22,50. 
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1p 15 Bereken het aantal geplaatste aandelen TMB per 29 december 2020. 
 
Van de emissie van de converteerbare obligaties is het volgende 
gegeven: 
 nominale waarde: € 1.000 per obligatie 
 emissiekoers: 105% 
 totale opbrengst van de emissie: € 5.092.500 
 
De emissie, de verhuizing en de financiële afwikkeling (per bank) ervan 
worden op 30 december 2020 afgerond. De volgende financiële feiten 
moeten nog op bovenstaande balans worden verwerkt.  
 
 Het bedrijfspand op de balans wordt verkocht tegen de boekwaarde. 

De opbrengst is ontvangen. 
 De 5% Hypothecaire lening is volledig afgelost. 
 De opbrengst van de emissie van de converteerbare obligatielening is 

ontvangen. 
 Het nieuwe bedrijfspand in Eindhoven is door TMB voor € 5.000.000 

gekocht en betaald. 
 

5p 16 Geef in de uitwerkbijlage bij deze vraag de mutaties op de balans aan die 
het gevolg zijn van bovenstaande financiële feiten. 
 
Binnen de conversieperiode kunnen de converteerbare obligaties door de 
houders ervan worden ingewisseld tegen aandelen. 
De houders ervan bepalen of zij de converteerbare obligaties wel of niet 
converteren in aandelen. 
 
De houders van converteerbare obligaties zullen (nog) niet converteren 
als op een bepaald moment de … (1)… van het betreffende aandeel lager 
is dan de conversiekoers van het betreffende aandeel.  

2p 17 Bij (1) moet staan 
a nominale waarde 
b emissiekoers 
c beurskoers 
d intrinsieke waarde 
Noteer de letter van het juiste antwoord en leg de keuze uit. 
 
De conversievoorwaarden zijn: 
1 obligatie, met bijbetaling van € 200, geeft recht op 15 aandelen TMB. 
 

2p 18 Bereken met welk bedrag de agioreserve van TMB toeneemt als  
1.000 obligaties worden ingewisseld. 
 

Pagina: 8Voor 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).



 VW-0400-a-21-1-o 8 / 13 lees verder ►►►

Opgave 4 
 
In deze opgave is de btw 21%. 
 

 
 
Brait bv is een dienstverlenende onderneming in lampen. De klanten van 
Brait kunnen in de fysieke winkel van Brait aankopen doen, maar ook via 
de webshop van Brait. 
 

1p 19 Tot welk onderdeel van de marketingmix van Brait behoort de 
mogelijkheid tot aankoop via de webshop? 
 
Brait wil de onderstaande financiële feiten verwerken in de winst- en 
verliesrekening over en het liquiditeitsoverzicht van het eerste kwartaal 
van 2021: 
 
1. Verkopen  
 
 getallen x € 1.000 
 2020 2021 
 oktober november december januari februari maart 
verkopen 
inclusief 
21% btw 

100 120 130 125 135 140 

 
 Van de verkopen is 60% op rekening.  
 De krediettermijn debiteuren is 1,5 maand en hiervan wordt volledig 

gebruikgemaakt.  
 De verkopen vinden gelijkmatig verspreid binnen een maand plaats. 
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2. Onderhoud 
 
Iedere maand wordt € 1.000 gedoteerd aan de Voorziening Onderhoud. In 
maart 2021 wordt € 20.000 inclusief 21% btw betaald aan een 
schildersbedrijf voor het onderhoud van het pand van Brait. 
 

5p 20 Bereken als gevolg van de verkopen en het onderhoud de bedragen die 
op de winst- en verliesrekening of op het liquiditeitsoverzicht of op beide 
met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 moeten worden 
opgenomen.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 
3. Verdeling van het resultaat 
 
In januari 2021 wordt het resultaat over 2020 verdeeld en wordt aan alle 
hieraan verbonden verplichtingen voldaan. Hierover is bekend: 
 Het resultaat voor vennootschapsbelasting over 2020 is € 500.000. 
 Het resultaat na vennootschapsbelasting is € 390.000 en wordt 

verdeeld in de verhouding 2:3 over respectievelijk: 
a dividend: de ene helft cashdividend en de  
      andere helft stockdividend   
b toevoeging aan de algemene reserve van Brait  

 
2p 21 Bereken als gevolg van de verdeling van het resultaat over 2020 de 

bedragen die op de winst- en verliesrekening of op het liquiditeitsoverzicht 
of op beide met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 moeten 
worden opgenomen.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 tot en met 8. 
 
In deze opgave blijven de belastingen en transactiekosten buiten 
beschouwing. 
 
Stijn Verhulst heeft de afgelopen jaren een aardig spaarsaldo opgebouwd 
op zijn spaarrekening. Omdat de interestvergoeding op zijn spaarrekening 
erg laag is, wil hij dit geld aanwenden om te beleggen in aandelen.  
 
Stijn vraagt zich af welke instelling toezicht houdt op financiële markten. 
 

1p 22 Noem een instelling die toezicht houdt op financiële markten. 
 
Bij de keuze van het aandeel dat hij wil kopen heeft Stijn twee criteria 
opgesteld: 
 
Het aandeel moet: 
 ‘relatief goedkoop’ / ondergewaardeerd zijn  
 een gelijkmatig koersverloop hebben. 
 
Stijn heeft met betrekking tot deze criteria informatie van een aantal 
aandelen op de ADX-beurs opgezocht (zie informatiebron 6). 
 

2p 23 Noem de aandelen die voldoen aan beide criteria van Stijn. Motiveer het 
antwoord en betrek hierbij beide criteria. 
 
Een professionele belegger adviseert Stijn om, naast de aandelen van 
vraag 23, aandelen in Jacobsen nv te kopen. Zijn verwachting is dat de 
beurskoers van dit aandeel gaat stijgen, echter het risico bestaat altijd dat 
de beurskoers juist gaat dalen. Om dit koersrisico af te dekken, kan Stijn 
naast het aandeel Jacobsen ook putopties Jacobsen kopen.  
 
Stijn heeft in de positie van aandeelhouder andere rechten dan in de 
positie van optiehouder. 
 

2p 24 Noem twee rechten die een aandeelhouder wel heeft en een optiehouder 
niet. 
 
Stijn berekent wat het verwachte resultaat in euro’s over 2021 is, indien 
hij per 1 januari 2021: 
a 100 aandelen Jacobsen koopt 

of 
b 100 aandelen Jacobsen én 1 putoptie Jacobsen koopt. 
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Hiervoor heeft Stijn informatie verzameld over het aandeel Jacobsen en 
een putoptie Jacobsen (zie informatiebron 7). Stijn vraagt de 
professionele belegger waar de hoogte van de optiepremie van een 
putoptie van afhankelijk is. De professionele belegger antwoordt dat hoe 
verder de afloopdatum (expiratiedatum) van de putoptie in de toekomst 
ligt, hoe hoger de optiepremie van de putoptie is. 
 

1p 25 Leg dit antwoord van de professionele belegger uit. 
 
Bij het bepalen van het verwachte resultaat houdt Stijn rekening met twee 
scenario’s: 
 een bestcase-scenario: de beurskoers van een aandeel Jacobsen zal 

in 2021 met 8% stijgen;  
 een worstcase-scenario: de beurskoers van een aandeel Jacobsen zal 

in 2021 met 15% dalen.  
 
Onder ‘resultaat’ verstaat Stijn het bedrag in euro’s van de 
koersresultaten en het dividend.  
 

5p 26 Bereken het verwachte resultaat over 2021, wanneer  
a Stijn alleen 100 aandelen Jacobsen koopt en  
b Stijn 100 aandelen Jacobsen én 1 putoptie Jacobsen koopt. Stijn zal 

de putoptie tot de afloopdatum in bezit houden. 
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 
Stijn heeft de invloed van de beurskoers op 31 december 2021 op het 
resultaat in situatie a (100 aandelen Jacobsen) en b (100 aandelen 
Jacobsen én 1 putoptie Jacobsen) grafisch weergegeven  
(zie informatiebron 8). 
 

2p 27 Leg uit dat uit de grafiek in informatiebron 8 de volgende algemene 
financiële regel blijkt: “hoe hoger het risico van effecten, des te hoger de 
potentiële winsten en verliezen”. 
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Opgave 6 
 
Schildersbedrijf Vermeer bv heeft vijf personeelsleden in dienst: vier 
schilders en één opzichter. 
Elke schilder heeft een contract voor onbepaalde tijd van 36 uur per week. 
De directie van Vermeer overweegt nieuw personeel alleen nog nul-
urencontracten aan te bieden. 
 

 
 

2p 28 Noem voor Vermeer een voordeel en een nadeel van een nul-
urencontract, vergeleken met een contract voor onbepaalde tijd. Licht de 
antwoorden toe. 
 
De voorcalculatorische loonkosten over 2021 van één schilder zijn voor 
Vermeer € 47.309,18. 
De opzichter maakt de planningen, bestelt de materialen en controleert de 
werkzaamheden ter plekke.  
De loonkosten van de opzichter bedragen € 60.000 in 2021. Het loon van 
de opzichter kan niet direct aan de klanten doorbelast worden. 
Het schildersbedrijf brengt haar klanten een uurtarief in rekening. Dat 
uurtarief bestaat uit de loonkosten van de schilder per uur ( totale loon 
alle schilders / totaal aantal werkzame uren alle schilders) + opslag voor 
de opzichter per uur(loon opzichter / totaal aantal gewerkte uren van alle 
schilders) 
 
De loonkosten van de opzichter zouden ook op een andere manier in de 
calculatie kunnen worden doorberekend. 
 

1p 29 Geef een andere manier waarop Vermeer de loonkosten van de opzichter 
in de voorcalculatie zou kunnen doorberekenen. 
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Van de 52 weken in een jaar heeft elke schilder in 2021 in totaal 6 weken 
vakantie. In de weken dat een schilder werkt, kunnen de kosten van  
30 uur per week aan klanten doorbelast worden.  
 

2p 30 Bereken het uurtarief dat Vermeer per schilder hanteert in de 
voorcalculatie. 
 
Voor schilderwerk aan het woonhuis van Tim van Delft maakt Vermeer 
een voorcalculatie waarin de volgende punten verwerkt worden: 
 
kosten plaatsen steiger € 240 exclusief btw 
materiaal € 850 exclusief btw 
arbeid 28 uur te declareren uren 
resultaat 20% van het offertebedrag exclusief btw 
btw    9% op arbeid 
btw 21% op alle overige kosten 

 
3p 31 Bereken de offerteprijs inclusief btw die Vermeer voor het schilderwerk 

voor Tim van Delft calculeert.  
Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze opgave verder in. 
 

einde  
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Informatieboekje 
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Formuleblad 
 
Voor beantwoording van vraag 2 is de volgende formule beschikbaar. 
 

 2  
somformule meetkundige reeks: 
 

S = a x 
nr  - 1
r - 1

  

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 
 
Enkele punten die Lucy heeft opgenomen in de SWOT-analyse 
 
1 Als medewerker van een accountantskantoor is Lucy 

bedrijfseconomisch goed geschoold. 
2 In het pand naast de sapbar is een groenteboer gevestigd. Met deze 

groenteboer kan ze gezamenlijk inkopen doen. 
3 Sapbars kunnen snel minder populair worden. 
4 Lucy heeft weinig ervaring in de omgang met klanten. 
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Informatiebron 2 
 
Marktonderzoek in 2020 
 
Marktonderzoek levert het volgende beeld op van de bereidheid van 
bewoners van Bottendaal om een sapbar te bezoeken. 
De bezoeken zijn gelijkmatig verspreid over de week. 
 
leeftijdsklasse 
in jaren 

ja-zeggers op de vraag: 
“Zult u komend jaar een 
sapbar bezoeken?” in 
procenten van de 
betreffende 
leeftijdsklasse 

aantal verwachte 
bezoeken per week door 
de ja-zeggers op de 
vorige vraag 

< 15   0% niet van toepassing 
15 - 35 15% 1,1 
35 - 55 6% 0,6 
> 55 1% 0,2 

 
De bevolkingsopbouw van de wijk Bottendaal ziet er als volgt uit: 
onder de leeftijdsklasse staat het absolute aantal inwoners in die klasse. 
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Informatiebron 3 
 
Voorwaarden voor de start van Juicy Lucy 
 
Voorwaarden van Lucy 
 
1 Voor haar ingebrachte vermogen wil ze een beloning over 2021 van 

4% van het eigen vermogen van Juicy Lucy per 1 januari 2021. 
2 Voor haar werkzaamheden voor Juicy Lucy wil ze een beloning van  

€ 50.000 in 2021. 
Deze twee beloningen zal Lucy via privé-opnames uit Juicy Lucy 
onttrekken. 
 
Voorwaarden van de Remo-bank 

 
3 Juicy Lucy start met de rechtsvorm eenmanszaak. 
4 De rentedekkingsfactor over 2021 is tenminste 7,0. 

Rentedekkingsfactor: EBIT over een jaar
interestkosten over dat jaar

   

5 Het eigen vermogen van Juicy Lucy mag niet afnemen. Daarom 
moeten de privé-opnames van Lucy in 2021 kleiner zijn dan het saldo 
van EBIT en interestkosten.  
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Informatiebron 4 
 
Gegevens ten behoeve van de verwachte openingsbalans van Juicy 
Lucy per 1 januari 2021 
 
Lucy gaat uit van de volgende gegevens. 
 
 Op de geërfde snackbar rustte nog een oude hypothecaire lening. Met 

de ontvangsten van een nieuwe afgesloten hypothecaire lening bij de 
Remo-bank is de oude hypothecaire lening afgelost. 
 

 Het verschil tussen de waarde van de geërfde snackbar en de 
restschuld van de oude hypothecaire lening is € 180.000. Lucy brengt 
dit verschil in als eigen vermogen. Daarnaast Lucy brengt Lucy op  
1 januari 2021 haar eigen auto in de onderneming in als eigen 
vermogen. 

 
 De Remo-bank verstrekt een hypothecaire lening van € 170.000 met 

het pand van de snackbar als zakelijke zekerheid. 
 

 De ene helft van de voorraad is betaald, de andere helft wordt eind 
januari 2021 betaald. 
 

 De kosten van de gemeentelijke vergunningen voor het terras zijn  
€ 200 per maand. Op 1 januari 2021 is voor deze vergunning een half 
jaar vooruitbetaald. 
 

 Juicy Lucy heeft een rekening-courantkrediet bij de Remo-bank met 
een kredietlimiet van € 20.000. Dit krediet wordt als sluitpost gebruikt 
bij het opstellen van de beginbalans. 
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Informatiebron 5 
 
De exploitatiebegroting van Juicy Lucy over 2021 
 
Opbrengsten: 
 
Marktonderzoek heeft uitgewezen dat gemiddeld per klant € 8 per bezoek 
wordt besteed.  
 
Variabele kosten: 
 
 De inkoopwaarde van de omzet is 25% van de omzet. 
 Lucy geeft het personeel een jaarlijkse bonus van 3% van de totale 

omzet. Dit rekent Lucy tot de variabele loonkosten. 
 
Constante kosten: 
 
Personeelskosten 
Juicy Lucy is 343 dagen (49 weken) per jaar geopend. Naast Lucy is er 
elke dag gemiddeld 4 uur een personeelslid aanwezig. Het basis-bruto-
uurloon voor het personeelslid is € 12 exclusief 8% vakantiegeld. 
Bovenop het basis-bruto-uurloon inclusief vakantiegeld betaalt Lucy 30% 
werkgeversaandeel sociale lasten. 
 
Interestkosten 
 De hypothecaire lening bij de Remo-bank wordt in 15 jaar afgelost met 

30 halfjaarlijkse annuïteiten van € 7.590,49, voor het eerst op  
30 juni 2021. De interest is 2% per half jaar. 

 De interestkosten voor het rekening-courantkrediet bij de Remo-bank 
zijn naar schatting € 800 per jaar.  

 Er zijn geen overige interestkosten. 
 
Afschrijvingskosten  
 Op het pand wordt niet afgeschreven. 
 De inventaris wordt in 8 jaar lineair afgeschreven tot een restwaarde 

van € 1.200.  
 De afschrijvingskosten op de bestelauto zijn € 1.000 per jaar. 
 
Overige constante kosten 
Alle overige constante kosten, inclusief die van de in informatiebron 4 
genoemde gemeentelijke vergunningen, zijn € 10.000 per jaar.   
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Informatiebron 6  
 
Eigenschappen aandelen ADX-beurs 
 
 volatiliteit koers/winst-

verhouding1) 
Anton nv hoog hoog 
Bernard nv hoog hoog 
Cornelis nv hoog laag 
Dirk nv  hoog laag 
Eduard nv laag laag 
Ferdinand nv  laag laag 
Gerard nv  laag hoog 
Hendrik nv laag hoog 
 

 
Informatiebron 7   

 
Informatie over een aandeel Jacobsen en een putoptie Jacobsen  
 
 aandeel Jacobsen putoptie Jacobsen2) 
beurskoers per  
1 januari 2021 

 
€ 12 

 

uitoefenprijs  € 11,50 
afloopdatum 
(expiratiedatum) 

  
31 december 2021 

optiepremie  € 0,30 per onderliggend aandeel 
verwacht 
beschikbaar 
dividend over 
2021 

 
5% van de 
gemiddelde 
beurskoers in 20211) 

 

 

noot 1  
beurskoers op 1 januari 2021
EBIT per aandeel over 2020

   

noot 1 Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkmatige ontwikkeling van de beurskoers over 
2021. 

noot 2 Een putoptie Jacobsen heeft 100 aandelen Jacobsen als onderliggende waarde. 
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Informatiebron 8  
 
Relatie tussen beurskoers Jacobsen en resultaat in situatie a en 
situatie b 
 

 
 
 

einde  
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bedrijfseconomie VWO 2021-1 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 8  
debet Beginbalans Juicy Lucy per  

1 januari 2021 (bedragen in €) 
credit 

Pand 340.000 ………………… …………… 
Bestelauto 4.000 ………………… …………… 
Inventaris 8.000 ………………… …………… 
 
Voorraad 

 
6.000 

Rekening-
courantkrediet 

 
…………… 

 
………………….. 

 
……… 

  
 

Kas     600                     
 …………  …………… 
 

 11  
Verwachte constante kosten over 2021 
  ruimte voor berekeningen 
constante 
personeelskosten 

 
 

…………… 

 
 
 

interestkosten  
 
 

…………… 

 
 
 
 

afschrijvingskosten  
 
 

…………… 

 
 
 
 

overige constante 
kosten 

 
10.000 

 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 12  
De verwachte EBIT van Juicy Lucy over 2021 
   ruimte voor 

berekeningen 
 
omzet 

 
………….. 

  
 

inkoopwaarde van de 
omzet 

 
………….. 

  

variabele 
personeelskosten 

 
………….. 

  

voor de EBITDA 
relevante constante 
kosten 

 
 

………….. 

  

EBITDA  …………..  
…………………..1)  …………..  
EBIT  …………..  
 

 
 13  

rentedekkingsfactor over 2021 ruimte voor berekening 
  

 
 
voorwaarde onderwerp voldaan ja/nee ruimte voor uitleg / 

berekening 
1, 2 en 5 beloning Lucy is 

mogelijk 
  

3 rechtsvorm   
4 rentedekking   
Conclusie:  
 
 
 
 
 

noot 1  Vul hier het juiste begrip in. 
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 16  

Mutaties balans TMB als gevolg van de financiële feiten op  
30 december 2020 
 
Het gaat om veranderingen, dus geef ook het plus -of minteken (+/-) aan. 
 
debet +/- mutaties balans TMB +/- credit 
 
Bedrijfspand   

€ ……………… 
 
……………….. 1)   

€ ..……….. 
 
Bank   

€ ……………… 
Converteerbare 
obligatielening   

€ ..……….. 
   5% Hypothecaire 

lening   
€ ..……….. 

 

 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
Bank  

 
Converteerbare obligatielening  

 
………………………..1)  
5% Hypothecaire lening  

 
Bedrijfspand  

 
  
 
 

noot 1  Vul hier de juiste balanspost in. De betreffende balanspost staat niet op de gegeven 
balans per 29 december 2020. 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 20  
 winst- en 

verliesrekening  
(in €)  

over eerste kwartaal 
2021 

liquiditeitsoverzicht 
(in €) in eerste 
kwartaal 2021 

 

verkopen   
onderhoud   
 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
 winst- en 

verliesrekening (in €) 
over eerste kwartaal 

2021 

liquiditeitsoverzicht (in €) in 
eerste kwartaal 2021 

verkopen  
 

 
 
 
 

 
 21  

 
 winst- en verliesrekening 

(in €) 
over eerste kwartaal 

2021 

liquiditeitsoverzicht 
(in €) in eerste 
kwartaal 2021 

 
verdeling resultaat   
 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
 winst- en 

verliesrekening (in €) 
over eerste kwartaal 

2021 

liquiditeitsoverzicht (in €) in 
eerste kwartaal 2021 

verdeling 
resultaat 
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 26  
 resultaat over 2021 bij 
 een stijgende beurskoers  

van 8% 
een dalende beurskoers 

van 15% 
100 aandelen 
Jacobsen 

 
 
 
 
 

 

100 aandelen 
Jacobsen én  
1 putoptie 
Jacobsen 

  

 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
 resultaat over 2021 bij 
 een stijgende 

beurskoers  van 8% 
een dalende beurskoers van 

15% 
100 aandelen 
Jacobsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 aandelen 
Jacobsen én  
1 putoptie 
Jacobsen 
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 31  
plaatsen steiger 240,00  
materiaal 850,00  
arbeid 28 uur à € ………    ….…….  
kostprijs       …………… 
resultaat 20%       …………… 
offertebedrag exclusief btw  …………… 
btw          …….……..  
offertebedrag inclusief btw  …………… 
 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
arbeid  

 
 
 

resultaat  
 
 
 

btw   
 
 
 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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VW-0400-a-21-2-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 bedrijfseconomie 
 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 29 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 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
woensdag 23 juni
13.30 - 16.30 uur
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Opgave 1 
 
De creditzijde van de balans per 1 januari 2019 van Duijff Diervoeders nv 
uit Castenray ziet er als volgt uit: 
 

(getallen x € 1) 
Maatschappelijk 
aandelenkapitaal 

 
900.000 

 

Aandelen in portefeuille  300.000  
Geplaatst 
aandelenkapitaal 

  
600.000 

Agioreserve  2.000.000 
Algemene Reserve  3.750.000 
Voorzieningen  820.000 
Langlopende leningen  5.500.000 
Kortlopende leningen        930.000 
   13.600.000 

 
Verder is gegeven: 
 De nominale waarde van een aandeel is € 2,50. 
 De beurskoers van een aandeel per 1 januari 2019 is € 25. 
 De intrinsieke waarde van een aandeel per 1 januari 2019 is € 26,46. 
 

2p 1 Geef een mogelijke oorzaak dat de beurskoers van een aandeel afwijkt 
van de intrinsieke waarde per aandeel.  
Betrek in het antwoord zowel de beurskoers als de intrinsieke waarde per 
aandeel. 
 
Dividendbeleid 2011 - 2018 
 
 Aan aandeelhouders werd, indien het resultaat na 

vennootschapsbelasting dit toeliet, een dividend van € 0,40 per 
aandeel beschikbaar gesteld.  

 Het restant werd aan de Algemene Reserve toegevoegd. 
 
Dividendbeleid vanaf 2019 
 
De directie merkt op dat aandeelhouders in 2019 bij een relatief hoog 
resultaat teleurgesteld zijn als het dividend niet meestijgt met de groei van 
het resultaat. De directie heeft een voorstel voor de verdeling van het 
resultaat vanaf 2019 gepresenteerd. 
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Het positieve resultaat na vennootschapsbelasting wordt in onderstaande 
volgorde verdeeld: 
 Er wordt € 50.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
 Aan aandeelhouders wordt € 0,40 dividend per aandeel beschikbaar 

gesteld. Indien nodig wordt hiervoor de Dividendreserve aangewend. 
Met ingang van de verdeling van het resultaat over 2019 wordt een 
Dividendreserve op de balans opgenomen. 

 Van een eventueel restant wordt de ene helft als dividend aan de 
aandeelhouders beschikbaar gesteld en de andere helft toegevoegd 
aan de Dividendreserve. 

 
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft dit voorstel 
goedgekeurd. 
 
Over de jaren 2019 en 2020 zijn de volgende gegevens bekend: 
 
jaar resultaat na vennootschapsbelasting in € 
2019 279.500 
2020   92.000 

 
In 2019 zijn er geen nieuwe aandelen geplaatst. 
 

3p 2 Bereken het bedrag dat als gevolg van de verdeling van het resultaat over 
2019 aan de Dividendreserve wordt toegevoegd. 
 

2p 3 Bereken de grootte van de Dividendreserve nadat de uitkeringen van het 
resultaat van 2020 aan de aandeelhouders verwerkt zijn. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 

 
 
Broekenhuis nv is een landelijke keten van broekenwinkels. De keten richt 
zich op consumenten in grote steden. De missie van Broekenhuis luidt 
sinds de oprichting in 2010: 
 
In elke stad in Nederland met meer dan 100.000 inwoners staat in 2025 
minimaal één Broekenhuis.  
 
Een medewerker van de afdeling Marketing van Broekenhuis bekritiseert 
deze missie: ‘De markt voor kleding anno 2021 is anders dan die in 2010. 
Vooral door het toegenomen fenomeen ‘showrooming’  
(zie informatiebron 1) zie ik zeker gevaar voor de winstgevendheid van 
kledingwinkels zonder webwinkel. Ik vraag me af of we wel nieuwe 
vestigingen moeten openen.’ 
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In het concurrentiemodel van Porter worden vijf krachten beschreven die 
het winstpotentieel van een markt bepalen. 
 

 
 

2p 4 Geef van twee krachten uit het model van Porter aan op welke wijze de 
opkomst van webwinkels het winstpotentieel van kledingwinkels zonder 
webwinkel bedreigt. Motiveer het antwoord. 
 
Ondanks de kritiek van de medewerker besluit de directie toch meer 
vestigingen te openen. 
Op 1 januari 2021 zijn er nog vier steden met meer dan 100.000 inwoners 
die geen Broekenhuis hebben (zie informatiebron 2). De directie wil in de 
periode 2021 tot en met 2025 in deze vier steden een Broekenhuis gaan 
realiseren.  
De directie wil het plan doorzetten indien ze hiervoor de financiering kan 
regelen. 
 
De directie kiest ervoor om te starten in die stad met het verwachte 
hoogste marktaandeel op basis van de omzet in 2021 en niet in een stad 
op basis van de verwachte grootste omzet in 2021. 
 

2p 5 Toon met behulp van een berekening van het verwachte marktaandeel op 
basis van de omzet van Apeldoorn aan dat Apeldoorn niet de eerste stad 
is waarin Broekenhuis een nieuwe vestiging zal openen (zie 
informatiebron 2).  
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Financieringsbehoefte 
 
Voor de aankoop en verbouwing van deze vier vestigingen  
 moet er naar schatting van 2021 tot en met 2025 maandelijks op de 

laatste dag van de maand een bedrag van € 250.000 per keer worden 
betaald aan aannemers. De eerste betaling is op 31 januari 2021 en 
de laatste betaling is op 31 december 2025.  

 moeten er naar schatting de volgende eenmalige grotere betalingen 
voor de aankoop van bedrijfspanden worden gedaan: 
• op 1 januari 2021: € 2.000.000 
• op 1 januari 2023: € 3.000.000 
• op 1 januari 2025: € 5.000.000 

 
Vanwege de lage rentestand wordt al het geld dat nodig is om alle 
bovenstaande toekomstige betalingen te kunnen doen in één keer 
aangetrokken op 1 januari 2021. Van deze betalingen wordt de contante 
waarde per 1 januari 2021 berekend. De verwachte gemiddelde 
marktrente van 0,02% samengestelde interest per maand wordt hierbij als 
rekenrente gebruikt. 
 

4p 6 Toon met behulp van een berekening aan dat, afgerond op een veelvoud  
van € 1.000, de contante waarde van de toekomstige betalingen op  
1 januari 2021 in totaal afgerond € 24.847.000 is (zie formuleblad). 
 
Financieringsplan 
 
Het benodigde bedrag van € 24.847.000 zal op drie manieren worden 
verkregen (zie informatiebron 3). 
 
De emissiekoers van de converteerbare obligaties is 125%. 
 

2p 7 Geef twee bedrijfseconomische redenen waarom beleggers bereid zijn 
voor een converteerbare obligatie meer dan de nominale waarde te 
betalen.  
 
De directie van Broekenhuis wilde aanvankelijk zoveel mogelijk 
financieren met eigen vermogen, de aandeelhouders wilden zoveel 
mogelijk financieren met vreemd vermogen. Uiteindelijk is er een 
compromis gevonden in de uitgifte van een converteerbare 
obligatielening. 
 

2p 8 Leg uit waarom de uitgifte van een converteerbare obligatielening hier als  
een compromis van vreemd vermogen en eigen vermogen kan worden 
gezien. 
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De aandeelhouders stellen een maximum aan het aantal uit te geven 
aandelen. 
 

2p 9 Geef twee bedrijfseconomische redenen waarom de aandeelhouders een  
eis stellen aan het maximumaantal uit te geven aandelen. 
 
In informatiebron 4 is de balans van Broekenhuis per 31 december 2020 
weergegeven.  
 
Door de solvabiliteitseis kan niet het gehele bedrag van € 24.847.000 in 
de vorm van vreemd vermogen worden aangetrokken, omdat er een 
maximum is aan het totale vreemd vermogen per 1 januari 2021. 
 

2p 10 Bereken de maximale hoogte van het totale vreemd vermogen per  
1 januari 2021 na het aantrekken van € 24.847.000. 
 

6p 11 Toon met behulp van een berekening aan of de directie van Broekenhuis   
het plan zal doorzetten.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Opgave 3 
 
In deze opgave is de btw 9%. 
 

 
 
Wie in Rijnmond een ijsje wil halen, gaat al snel naar IJsbrand IJs. Al 
decennia lang heeft de eigenaar IJsbrand Bol hier een ijsspeciaalzaak, 
waar hij ambachtelijk schepijs verkoopt. Om meer nostalgie uit te stralen, 
heeft IJsbrand in 2017 besloten om een ondertitel toe te voegen aan zijn 
bedrijfsnaam. Deze luidt sindsdien:  
 
IJsbrand IJs  
onwijs lekker ijs sinds 1978 
 

1p 12 Tot welke P van de marketingmix behoort de toevoeging van een  
ondertitel? 
 
Als je bij IJsbrand IJs een ijsje koopt, krijg je één grote bol op de 
befaamde ijsbrandhoorn. Het is niet mogelijk om meerdere bollen ijs op 
één hoorn te krijgen. 
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Voor het bepalen van het voorcalculatorisch bedrijfsresultaat over 2021 
heeft IJsbrand de volgende gegevens beschikbaar: 
 
verwachte afzet 20.000 stuks hoorn + bol ijs 
normale afzet 25.000 stuks hoorn + bol ijs 
verkoopcapaciteit 50.000 stuks hoorn + bol ijs 
kosten ingrediënten: hoorn € 0,21  per hoorn 
kosten ingrediënten: ijs € 19,00 per 5 liter ijs1) 
verwachte constante kosten € 15.000 per jaar 
resultaat per product 50% van de verkoopprijs 

exclusief btw 
btw 9%  

 
3p 13 Bereken de voorgecalculeerde verkoopprijs inclusief btw per ijsje  

(hoorn + bol ijs) in 2021. 
 

2p 14 Bereken met behulp van het voorcalculatorisch verkoopresultaat en het  
voorcalculatorisch bezettingsresultaat het voorcalculatorisch   
bedrijfsresultaat. Geef aan of het voordelige of nadelige resultaten  
betreft. 
 
Op de uitwerkbijlage bij vraag 15 is de lijn getekend die het verband 
weergeeft tussen de productie/afzet en het voorcalculatorisch 
bedrijfsresultaat over 2021.  
 

2p 15 Teken de lijn die het verband weergeeft tussen de verwachte  
afzet/productie en het voorcalculatorisch bezettingsresultaat over 2021.   
Gebruik hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag. 
 
 

noot 1 Uit één liter ijs worden standaard 20 bollen ijs gehaald. 
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Opgave 4 
 
Bij deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Schrijf & Zo bv is een groothandel in kantoormiddelen.  
Per 31 december 2020 zijn onderstaande kengetallen van Schrijf & Zo en 
van de kantoormiddelenbranche bekend: 
 
kengetal (op 31 december 2020) Schrijf 

& Zo 
kantoormiddelenbranche 
(gemiddeld) 

current ratio: 
vlottende activa

kort vreemd vermogen
  1,13 1,0 

quick ratio: 
vlottende activa exclusief voorraden

kort vreemd vermogen
  0,5 0,5 

solvabiliteit: 
vreemd vermogen
 totaalvermogen

 x 100% 71% 60% 

 
De financieel directeur van Schrijf & Zo merkt op dat de current ratio van 
Schrijf & Zo groter is dan het gemiddelde van die in de 
kantoorartikelenbranche. In vergelijking met de kantoormiddelenbranche 
is bij Schrijf & Zo een bepaalde omvang van de vlottende activa met 
relatief … (1) … kort vreemd vermogen gefinancierd dan met eigen 
vermogen en/of lang vreemd vermogen.  
 

1p 16 Wat moet bij (1) ingevuld worden om een bedrijfseconomisch juiste zin te 
krijgen? 
Kies uit: 
a meer 
b minder 
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De ontwikkeling van de kapitaalmarktrente heeft in 2020 invloed gehad op 
de solvabiliteit in de branche. 
 
Omdat de kapitaalmarktrente in 2020 is gedaald, is door het afsluiten van 
nieuwe leningen de gemiddelde interest op het vreemd vermogen (IVV) in 
de kantoormiddelenbranche ...a… . De rentabiliteit op het totaal 
geïnvesteerd vermogen (RTV) bleef gelijk. Door meer vreemd vermogen 
en de verandering van IVV werd het hefboomeffect in de 
kantoormiddelenbranche …b... en is de solvabiliteit in de 

kantoormiddelenbranche gemeten door  vreemd vermogen
 totaalvermogen

 x 100% ...c… 

 
2p 17 Wat moet bij a, b en c ingevuld worden om een bedrijfseconomisch juiste 

zin te krijgen? 
Kies uit: 
bij a: gestegen / gedaald 
bij b: groter / kleiner 
bij c: verbeterd / verslechterd 
 
De balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 
2020 van Schrijf & Zo zijn hieronder weergegeven. 
 
debet Balans Schrijf & Zo per 31 december 

2020 (getallen x € 1) 
credit 

Vaste activa 130.000 Eigen vermogen 64.000 
Vlottende activa:  Lang vreemd vermogen 76.000 
 Debiteuren 30.000 Kort vreemd vermogen 80.000 
 Voorraden 50.000   
 Liquide middelen 10.000   
                            
 220.000  220.000 
 
Alle getallen in de balans zijn ook de jaargemiddelden over 2020. 
 

Winst- en verliesrekening Schrijf & Zo over 2020 
(getallen x € 1) 

omzet 200.000 
inkoopwaarde omzet 100.000 
afschrijvingskosten   20.000 
overige bedrijfskosten   50.000 
interestkosten     5.000 
  
resultaat voor belasting   25.000 
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3p 18 Bereken de rentabiliteit van het totaalvermogen (RTV) van Schrijf & Zo 
over 2020 met behulp van het Dupontschema.  
Vul hiertoe het Dupontschema in de uitwerkbijlage volledig in. 
 
Doordat Schrijf & Zo veel incourante voorraden heeft, namelijk 30% van 
de totale voorraadwaarde, wil de financieel directeur deze voorraden op  
1 januari 2021 met een korting en dus onder de balanswaarde verkopen.  
De ontvangsten uit deze uitverkoop komen op 1 januari 2021 bij de liquide 
middelen.  
 

2p 19 Welk gevolg heeft de verkoop met korting voor de current ratio van Schrijf 
& Zo? Motiveer het antwoord en betrek in het antwoord zowel het teller- 
als het noemereffect. 
 
Ondanks de uitverkoop van de incourante voorraden komt Schrijf & Zo in 
de financiële problemen. Er wordt in de loop van 2021 surseance van 
betaling aangevraagd.  
 

1p 20 Wie kan deze surseance van betaling aanvragen? 
A een crediteur van Schrijf & Zo 
B de Belastingdienst 
C Schrijf & Zo 
D de curator 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 8. 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 
 

 
 
Paul van Haperen is een aardappelteler uit Zeeuws-Vlaanderen. 
Uit de aardappelteelt wil hij jaarlijks een resultaat van minimaal  
€ 42.000 behalen. In informatiebron 5 staan gegevens over het bedrijf van 
Paul en de aardappelmarkt. 
 

3p 21 Bereken of Paul op basis van een gemiddelde oogst tegen de gemiddelde 
prijs het minimaal gewenste resultaat kan behalen.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
 
In mei 2020 ziet Paul al dat de teelt van de aardappelen voorspoedig gaat 
en hij verwacht zijn gemiddelde oogst in tonnen per hectare precies te 
behalen. Vanwege de heftige prijsschommelingen van de afgelopen jaren 
zoekt hij echter zijn prijszekerheid op de termijnmarkt voor aardappelen, 
de EPX (European Potatoes Exchange). De EPX is een voorbeeld van 
een financiële markt. 
 

1p 22 Noem een instantie die in Nederland toezicht houdt op de financiële 
markten. 
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Aankoop termijncontract 
 
Paul koopt via de EPX een termijncontract met voor hem een 
gegarandeerde minimumprijs (zie informatiebron 6). 
 

1p 23 Dit termijncontract kan het beste vergeleken worden met 
A een putoptie, want Paul heeft de plicht te verkopen/leveren. 
B een calloptie, want Paul heeft de plicht te verkopen/leveren.  
C een putoptie, want Paul heeft het recht te verkopen/leveren. 
D een calloptie, want Paul heeft het recht te verkopen/leveren. 
 
Paul vraagt zich eerst af of hij na de koop van dit termijncontract nog wel 
bij elke marktprijs zijn gewenste minimale resultaat van € 42.000 kan 
behalen (zie informatiebron 7 en de bijbehorende grafiek staat in de 
uitwerkbijlage die hoort bij vraag 25). Hieruit blijkt dat dit niet lukt met het 
gekochte termijncontract. 
 
Verkoop termijncontract 
 
Het door Paul gekochte termijncontract geeft wel zekerheid, maar behaalt 
het gewenste resultaat dus niet. Daarom zoekt Paul naar een manier om 
zijn resultaat over 2020 te verhogen en verkoopt hij via de EPX een 
termijncontract dat hem verplicht om de aardappels tegen een 
vastgestelde maximumprijs te leveren (zie informatiebron 8). 
 
Pauls tweede vraag is of hij na koop van het eerste en verkoop van het 
tweede termijncontract bij elke marktprijs zijn minimaal gewenste resultaat 
zal behalen. Hij berekent daartoe bij verschillende marktprijzen zijn 
opbrengsten en kosten. 
 

4p 24 Bereken bij de verschillende marktprijzen de opbrengsten en kosten.  
Vul hiertoe de uitwerkbijlage bij deze vraag in. 
 
Paul maakt een grafiek met daarop twee lijnen: 
1 zijn verwachte resultaat met alleen het eerste termijncontract (al 

getekend in de uitwerkbijlage met lijn (1)) 
2 zijn verwachte resultaat met beide termijncontracten. 
 

2p 25 Teken in de uitwerkbijlage bij deze vraag het verloop van het resultaat dat 
Paul in 2020 uit de aardappelteelt verwacht te behalen bij een marktprijs 
van 200 tot 250 euro, als Paul gebruikmaakt van beide termijncontracten.  
Nummer de lijn (2).  
 

2p 26 Voldoet de situatie met beide termijncontracten aan de eis van Paul van 
een resultaat van € 42.000? Motiveer het antwoord. 
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Opgave 6 
 
Verma bv is een verzekeringsmaatschappij voor particulieren. De 
bedrijfseconomische doelstelling van Verma is ‘het duurzaam realiseren 
van een positief bedrijfsresultaat’. Verma heeft als kernwaarden 
‘rechtvaardigheid’ en ‘zorgvuldigheid’. Onlangs heeft Verma het  
personeelsbeleid herzien. 
De bedrijfseconomische doelstelling, kernwaarden en personeelsbeleid 
zijn aan elkaar gerelateerd volgens onderstaande structuur: 
 

... (1) … leidt tot => ... (2) … leidt tot => … (3) … 

 
1p 27 Hoe zijn de drie begrippen ‘bedrijfseconomische doelstelling’, 

‘kernwaarden’ en ‘personeelsbeleid’ gerelateerd aan elkaar? Noteer het 
antwoord door achter de nummers (1), (2) en (3) het juiste begrip te 
zetten.Noteer het als volgt:  
(1) = 
(2) = 
(3) = 
 
Marit Groenendijk heeft sinds 1 maart 2019 bij Verma een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Marit heeft medio 2020 een 
officieel gesprek met haar werkgever waarin Marit aangeeft tevreden te 
zijn over haar werk en werkzaamheden. Haar werkgever is ook tevreden 
over de kwaliteit van het werk dat Marit levert, maar heeft ook een aantal 
verbeterpunten. Ze maken in onderling overleg afspraken over hoe Marit 
voor 1 januari 2021 verbetering kan gaan laten zien in haar 
werkzaamheden en op welke ondersteuning ze daarbij mag rekenen. 
 

2p 28 Hoe wordt een dergelijk gesprek tussen Marit en haar werkgever formeel 
genoemd? Motiveer het antwoord door een kenmerk van een dergelijk 
gesprek te noemen. 
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Haar werkgever is van mening dat Marit zich niet aan de gemaakte 
afspraken gehouden heeft en wil haar per 31 december 2020 ontslaan. 
Marit denkt dat dit ontslag ongegrond is en wil zich hiertegen verzetten.  
 

1p 29 Bij welke onafhankelijk(e) instelling/orgaan kan Marit voor hulp bij dit 
verzet terecht, gelet op de aard van de werkzaamheden van deze/dit 
instelling/orgaan? 
A de Arbodienst  
B de vakbond 
C de Ondernemingsraad  
D afdeling Personeelszaken  
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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 bedrijfseconomie 
 
 
 
 
 
 
Informatieboekje 
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Formuleblad 
 
Voor beantwoording van vraag 6 is de volgende formule beschikbaar. 
 

 6  
somformule meetkundige reeks: 
 

S = a x 
nr  - 1
r - 1

  

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 
 
Showrooming 
 
Mensen gebruiken winkels steeds vaker om een product te bekijken en te 
proberen, maar kopen het uiteindelijk in een webshop. Dit noemen we 
showrooming en vormt voor winkeliers een serieus probleem. 
 

 
 
In de VS zijn 500 mensen naar hun laatste niet-dagelijkse aankoop (zoals 
schoenen, kleding of elektronica) gevraagd. Wat bleek? Een kwart had 
zich schuldig gemaakt aan 'showrooming'.  
 
De reden ligt voor de hand: online denken de consumenten goedkoper uit 
te zijn. Naar verwachting zal dit in Nederland niet veel anders zijn, al is 
het lastig in te schatten hoe vaak het gebeurt.  
 
 bron: www.ad.nl (aangepast) 
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Informatiebron 2   
 
Verwachtingen voor de steden waar Broekenhuis een vestiging heeft 
of wil hebben 
 
stad (met meer 
dan 100.000 
inwoners per  
1 januari 2021) 

totale afzet 
broeken in de  
stad in 2021  

gemiddelde 
prijs (€) van een 
broek in de hele 
stad in 2021  

aantal 
vestigingen van 
Broekenhuis 
per 1 januari 
20212) 

Almere 170.000 44 0 
Amersfoort 130.000 46 1 
Amsterdam 950.000 51 4 
Apeldoorn 120.000 41 0 
Arnhem 130.000 41 1 
Breda 150.000 45 1 
Den Bosch 110.000 44 0 
Den Haag 500.000 48 2 
Dordrecht 80.000  47 1 
Ede 90.000  41 1 
Eindhoven 180.000 43 1 
Emmen 80.000 40 0 
Enschede 110.000 41 1 
Groningen 170.000 43 2 
Haarlem 130.000 46 2 
Haarlemmermeer 120.000 46 1 
Leiden 100.000 45 1 
Maastricht 100.000 42 1 
Nijmegen 140.000 43 1 
Rotterdam 600.000 48 3 
Tilburg 160.000 46 1 
Utrecht 320.000 49 2 
Zaanstad 120.000 44 1 
Zoetermeer 100.000 43 1 
Zwolle    100.000 41  1 
totaal 4.960.000 46,311) 30 
 

noot 1 Dit is een gewogen gemiddelde. 
noot 2 Per 1 januari 2021 heeft Broekenhuis geen vestiging(en) in andere steden dan 

hierboven genoemd. 
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Verwachtingen bij de realisatie van een nieuwe Broekenhuisvestiging  
in 2021 
 
stad jaarlijkse afzet 

in de stad 
gemiddelde prijs 
(€) van een broek 
bij Broekenhuis in 
de stad 

marktaandeel 
van 
Broekenhuis op 
basis van omzet 
in de stad 

Almere  40 4,28% 
Apeldoorn 5.000 40 ….. 
Den Bosch  40 3,72% 
Emmen  40 5,00% 

 
Gemakshalve wordt er vanuit gegaan dat ondanks de komst van een 
vestiging van een Broekenhuis winkel: 
 de totale afzet en 
 de gemiddelde prijs van een broek  
in de steden hetzelfde blijven. 
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Informatiebron 3 
 
Financieringsplan 
 
In de financieringsbehoefte van € 24.847.000 wordt in de volgende 
volgorde voorzien: 
 
Allereerst wordt er zo veel mogelijk vreemd vermogen aangetrokken. Het 
restant wordt gefinancierd door eigen vermogen aan te trekken. 
 
1 Er zal een emissie van 3.200 converteerbare obligaties per  

1 januari 2021 plaatsvinden. Deze converteerbare lening heeft de 
volgende kenmerken: 
 nominale waarde: € 2.000 per converteerbare obligatie 
 looptijd: 60 maanden 
 interest: 0,05% per maand, te vergoeden op elke laatste dag van de 

maand, voor het eerst op 31 januari 2021 
 emissiekoers: 125% 
Een marktanalyse laat zien dat deze emissie zeker gaat slagen. 

 
2 Het krediet bij de Roetbank kan worden opgehoogd. De maximale 

ophoging is afhankelijk van de solvabiliteitseis van de Roetbank  
(zie verderop in deze informatiebron).  

 
3 Omdat de gehele investering niet alleen met vreemd vermogen kan 

worden gefinancierd, wordt het restant verkregen door middel van een 
aandelenemissie per 1 januari 2021 met de volgende voorwaarden en 
kenmerken: 
 De verwachte emissiekoers zal 2% onder de beurskoers per 

31 december 2020 liggen. 
 De aandeelhouders hebben te kennen gegeven dat het aantal 

geplaatste aandelen op 1 januari 2021 niet met meer dan 5% mag 
stijgen. Eventuele conversies in de toekomst blijven buiten 
beschouwing. 
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Solvabiliteitseis van de Roetbank 
 
De Roetbank heeft de voorwaarde gesteld dat de solvabiliteit na het 
uitvoeren van bovenstaand financieringsplan maximaal mag dalen tot 
160% per 1 januari 2021.  
 
De solvabiliteit wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 
 

solvabiliteit = totaalvermogen
vreemd vermogen

 x 100% 
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Informatiebron 4  
 
De balans van Broekenhuis 
 
Balans per 31 december 2020 vóór aankoop en financiering van de 
vier nieuwe vestigingen 
 
debet                             31 december 2020  

(getallen x € 1.000) 
credit 

Immateriële vaste activa 8.941 Aandelenkapitaal 2.000 
Bedrijfspand 91.400 Reserves 40.660 
Inventaris 11.200 Resultaat 2020 9.240 
Financiële vaste activa 820 Voorzieningen 5.800 
Voorraden 6.909 Lening Roetbank 12.000 
 
Debiteuren 

 
1.493 

Overige langlopende 
schulden 

 
42.919 

Overlopende posten 1.178 Kortlopende schulden 11.600 
Liquide middelen    3.212 Overlopende posten       934 
 125.153  125.153 

 
Overige informatie: 
 De nominale waarde van een aandeel Broekenhuis is € 0,50. 
 De beurskoers van een aandeel Broekenhuis per 31 december 2020 is 

€ 24,50. 
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Informatiebron 5   
 
Gegevens over het bedrijf van Paul en de aardappelmarkt 
 
naam van de boerderij:  de Pieper  
rechtsvorm:     eenmanszaak 
eigenaar:      Paul van Haperen 
omvang:     12 hectare, waarvan ieder jaar twee derde deel  

in gebruik is en een derde deel niet gebruikt 
wordt om de grond niet uit te putten 

 
Opbrengsten 
 
 De jaarlijkse oogst varieert tussen de 35 en 60 ton aardappels  

(1 ton = 1.000 kilo) per hectare. De gemiddelde oogst is 50 ton 
aardappels per hectare. 

 De verkoopprijs voor de teler wordt uitgedrukt in euro per ton 
aardappels en varieerde de afgelopen jaren tussen € 150 en € 300 per 
ton. De gemiddelde verkoopprijs is € 220 per ton aardappels. 

 
Kosten met betrekking tot het deel van de grond waarop aardappels 
verbouwd worden 
 
 Per 1 ton aardappeloogst is 100 kilo zaaigoed nodig à € 30 per  

100 kilo. 
 Grond- en gewasbewerking door loonwerkers kost jaarlijks € 2.000 per 

hectare. 
 Overige kosten zijn jaarlijks € 15.200. 
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Informatiebron 6 
 
Gegevens over het door Paul gekochte termijncontract 
 
Paul heeft zestien termijncontracten gekocht en daarmee het recht om 
zijn hele verwachte oogst op de leverdatum te mogen verkopen tegen de 
uitoefenprijs via de EPX. 
 
leverdatum: donderdag 26 november 2020 
 
aantal 
contracten 

aankoopprijs 
per contract 

hoeveelheid ton 
per contract 

uitoefenprijs 
per ton 

16 € 300 25  € 220 
 
 

Informatiebron 7 
 
Verwacht resultaat bij een gemiddelde oogst, met een gekocht 
termijncontract, bij verschillende marktprijzen 
 
 marktprijs per ton in € 
  210  220  230  240 
opbrengsten     
 oogst     
 termijncontract     
kosten     
 oogst (vraag 21)     
 termijncontract     
     
verwacht resultaat  40.000  40.000  44.000  48.000 

 
De berekeningen zijn niet ingevuld, wel het verwachte resultaat. 
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Informatiebron 8 
 
Gegevens over het door Paul verkochte termijncontract 
 
Paul heeft zestien termijncontracten verkocht en daarmee de plicht om, 
indien daartoe gevraagd, zijn hele verwachte oogst op de leverdatum te 
verkopen tegen de uitoefenprijs via de EPX. 
 
leverdatum: donderdag 26 november 2020 
 
aantal 
contracten 

verkoopprijs 
per contract 

hoeveelheid ton 
per contract 

uitoefenprijs 
per ton 

16 € 200  25  € 230 
 
 
 
 

einde  
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bedrijfseconomie VWO 2021-2 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 11  
 in € berekening 
financieringsbehoefte 24.847.000 zie vraag 6 
emissie obligaties  

 
 
 
 

ophoging lening bij de 
Roetbank 

  
 
 

te verkrijgen uit 
aandelenemissie 

  
 
 

aantal te plaatsen 
aandelen 

  
 
 

 
Conclusie: Broekenhuis zet het plan wel/niet (doorhalen wat niet van 
toepassing is) door, want  ..........................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
berekening: 
 
 ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 15  

 
 
 
18  

 

 
  GTV = gemiddeld totaalvermogen 
 
 

 
……… = € ……….. 

  

: EBIT-marge = ….. % 
 

 

 
omzet = € 200.000 

 

  

 x RTV = …….% 
 

omzet = € 200.000 
 

  

: omloopsnelheid van het 
GTV 

…………. 

 

 
……… = € ………….. 
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 21  

Resultaat uit een gemiddelde aardappeloogst tegen de gemiddelde prijs 
 
 € € ruimte voor berekeningen 
 
omzet 

  
………… 

 

 
zaaigoed 

 
………… 

  

 
loonwerkers 

 
………… 

  

 
overige kosten  

 
15.200 

  

 
totale kosten 

  
………… 

 

 
verwacht resultaat 

  
………… 

 

 
  Conclusie: Paul kan wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) het 

minimaal gewenste resultaat behalen, want  
 

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

 
 
 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________
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 24  
Verwacht resultaat bij een gemiddelde oogst, met een gekocht en 
verkocht termijncontract, bij verschillende marktprijzen 
 
 marktprijs per ton in € 
  210  220  230  240 
opbrengsten     
 oogst     
 verkocht 

termijncontract 
    

kosten     
 oogst (vraag 21)     
 gekocht 

termijncontract 
 

          
 

              
 

              
 

              
     
verwacht resultaat     
 
Let op: ieder veld dient te worden ingevuld. 
 
ruimte voor berekeningen: 
 
gemiddelde oogst in ton  
(zie vraag 21) 
 

 

opbrengsten oogst bij marktprijs van: 
€ 210:  
€ 220: 
€ 230: 
€ 240: 

 

opbrengst verkocht termijncontract  
 

kosten gekocht termijncontract  
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25  

 
         
Lijn (1): resultaat met alleen de aankoop van het termijncontract. 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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VW-0400-a-21-3-o 

Examen VWO 

2021 
 
 
 

 bedrijfseconomie 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 30 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 64 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 3 
woensdag 7 juli 

13.30 - 16.30 uur 
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Opgave 1 
 
Ziekenhuizen hebben grote moeite met het aantrekken én het in dienst 
houden van personeel. Er heerst krapte op de arbeidsmarkt voor 
verpleegkundigen. Daardoor zien veel ziekenhuizen zich steeds vaker 
genoodzaakt om verpleegkundigen als zzp’ers in te huren. 
 

2p 1 Noem voor een organisatie in het algemeen twee nadelen van het inhuren 
van zzp’ers ten opzichte van personeel in loondienst.  
Licht het antwoord toe. 
 
Het Carolus Universitair Medisch Centrum (CarolusUMC) geeft er de 
voorkeur aan om personeel aan te nemen met een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Voor het aantrekken hiervan heeft het een zogenaamde 
headhunter, een extern bureau, ingehuurd. Het inhuren van een 
headhunter brengt flinke kosten met zich mee.  
 

2p 2 Noem een voordeel en een ander nadeel voor het CarolusUMC van het 
werken met een headhunter in plaats van het zelf aantrekken van 
personeel.  
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In samenspraak met het CarolusUMC plaatst de headhunter 
onderstaande personeelsadvertentie voor een anesthesiemedewerker 
voor de afdeling Operatiekamers. 
 
Persoonlijke zorg vraagt een zorgzaam persoon. 
 
Persoonlijke zorg is een kernwaarde van het CarolusUMC. Iedereen die 
betrokken is bij het CarolusUMC houdt hier continu rekening mee, zowel 
in aandacht voor onze cliënten als in aandacht voor ons personeel. 
 
Functieomschrijving 
 Je begeleidt cliënten persoonlijk naar en door de anesthesie. 
 Je werkt in teamverband en stuurt een team aan. 
 Je bent actief betrokken bij opleiding van studenten. 

 
Arbeidsvoorwaarden  
 Direct een contract voor onbepaalde tijd. 
 Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 9. 
 Wij bieden nieuwe medewerkers van het CarolusUMC de mogelijkheid 

van woonruimte voor maximaal 1 jaar, totdat ze zelf iets anders 
hebben gevonden. 

 CarolusUMC heeft voor het hele personeel een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 
Emma is op zoek naar een nieuwe baan, leest de advertentie en vraagt 
zich af hoe de kernwaarde ‘persoonlijke zorg voor het personeel’ 
waargemaakt kan worden in een grote en hiërarchische organisatie als 
een academisch ziekenhuis. 
 

1p 3 Geef een reden waarom de kernwaarde ‘persoonlijke zorg voor het 
personeel’ in een grote en hiërarchische organisatie als een academisch 
ziekenhuis mogelijk moeilijk waar te maken is. 
 
Een onderdeel van het personeelsbeleid is het personeel de mogelijkheid 
te bieden om zich professioneel te ontwikkelen. 
 

2p 4 Geef aan hoe uit bovenstaande personeelsadvertentie blijkt dat er bij het 
CarolusUMC sprake is van de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling. 
Licht het antwoord toe. 
 
Emma leest ook dat CarolusUMC een collectieve 
aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel heeft afgesloten. 
 

2p 5 Is er bij een aansprakelijkheidsverzekering sprake van een 
schadeverzekering of van een levensverzekering? Licht het antwoord toe. 
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Opgave 2 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. 
 
In deze opgave is het btw-tarief 21%. 
 

 
 
Chris Wagenaar is directeur en enige aandeelhouder van Wagenaar bv, 
dat hij in 2010 heeft opgericht. Wagenaar bezit een grote loods waarin 
webshops magazijn- en opslagruimte kunnen huren om hun voorraden 
extern op te slaan. 
 
In 2015 heeft Wagenaar zijn bedrijfsmodel aangepast: webshops kunnen 
nu hun gehele orderafhandeling aan Wagenaar uitbesteden. Dit wordt  
e-fulfillment genoemd (zie informatiebron 1). Uit informatiebron 1 blijkt dat 
het ondernemersgedrag van Wagenaar sinds 2015 kenmerken heeft van 
effectuation. 
 

2p 6 Noem twee gegevens uit informatiebron 1 die aantonen dat het 
ondernemersgedrag van Wagenaar sinds 2015 kenmerken heeft van 
effectuation. Licht je antwoorden toe.  
 
Onderdeel van dit nieuwe bedrijfsmodel is dat Wagenaar zijn klanten de 
mogelijkheid biedt om hun voorraden off-balance te halen en op te nemen 
op de balans van Wagenaar. 
 

2p 7 Geef een financieel voordeel voor Wagenaars klanten om hun voorraden 
off-balance te halen. Motiveer het antwoord.  
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In de periode 2015 tot en met 2020 pakt het nieuwe bedrijfsmodel van 
Wagenaar goed uit. Wel blijkt er uit de analyse van de resultaten over 
2020 een groot verschil te zijn tussen het voorcalculatorische en 
nacalculatorische resultaat (zie informatiebron 2). Dit wordt grotendeels 
veroorzaakt door een nadelig budgetresultaat op de loonkosten van de 
orderpickers bij Wagenaar. Hiervoor zijn twee oorzaken: 
 de loonkosten per uur 
 het aantal minuten per orderpick. 
 

3p 8 Welke van deze twee oorzaken heeft de grootste invloed op het nadelige 
budgetresultaat op de loonkosten van de orderpickers?  
Motiveer het antwoord met behulp van een berekening van het 
efficiencyresultaat en een berekening van het prijsresultaat van de 
loonkosten van de orderpickers (zie formuleblad).  
Geef per resultaat aan of het een voordelig of een nadelig resultaat 
betreft.  
 
De oorzaak van dit efficiency- en prijsresultaat is volgens Wagenaar het 
feit dat er een grote krapte op de arbeidsmarkt is (weinig werklozen en 
veel openstaande vacatures). 
 

2p 9 Leg uit dat de krapte op de arbeidsmarkt een oorzaak kan zijn van het 
berekende efficiency- en prijsresultaat van de loonkosten van de 
orderpickers van Wagenaar. Betrek in het antwoord beide resultaten. 
 
Om de prestaties van de orderpickers over een jaar te meten, hanteert 
Wagenaar de gerealiseerde loonkosten van de orderpickers per order. 
 

2p 10 Leg uit dat de gerealiseerde loonkosten van de orderpicker per order een 
prestatie-indicator (PI) betreffen en geen kritische succesfactor (KSF). 
Betrek in het antwoord zowel PI als KSF.  
 
Wagenaar heeft als doel gesteld dat de uitkomst van deze PI maximaal  
€ 1,50 mag zijn. Over 2020 was dit afgerond € 2,41.  
 
Het grote verschil tussen de voor- en nacalculatorische loonkosten van de 
orderpickers én het niet behalen van de gewenste KPI over 2020 zijn voor 
Wagenaar aanleiding om een plan op te stellen dat per 1 januari 2021 
moet worden uitgevoerd: 
a investeren in en financiering van een semi-automatisch 

orderpicksysteem met bijbehorende software (zie informatiebron 4) om 
het totale aantal benodigde fte te verminderen. 
én 

b een aantal orderpickers voor onbepaalde tijd in dienst nemen en 
daardoor goedkopere orderpickers (uitzendkrachten) dagelijks inhuren 
via het uitzendbureau (zie informatiebron 3) 
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Wagenaar zal het plan per 1 januari 2021 uitvoeren indien door het plan: 
 de gewenste waarde van de PI over 2021 naar verwachting wordt 

behaald  
én 

 de verwachte afname van de loonkosten over 2021 van de 
orderpickers groter is dan de verwachte toename van de overige 
bedrijfskosten en financieringskosten over 2021. 

 
Behalen PI 2021 
 
Wagenaar zal een minimumaantal fte aan orderpickers voor onbepaalde 
tijd in dienst nemen. Dit aantal wordt bepaald door het aantal verwachte 
orders op de minst drukke dag van de week. 
 

2p 11 Bereken het verwachte minimumaantal fte aan orderpickers voor 
onbepaalde tijd per week over 2021 (zie informatiebron 3). 
 
Dit minimumaantal orderpickers is elke dag in de week volledig inzetbaar  
om orders te picken. Indien meer orderpickers op een bepaalde dag nodig 
zijn, zullen voor die dag uitzendkrachten worden ingehuurd via het eerder 
genoemde uitzendbureau. Ga voor de berekening van het aantal 
uitzendkrachten uit van het gemiddelde aantal orders per week. 
 

3p 12 Toon aan dat aan de gewenste PI van € 1,50 over 2021 zal worden 
voldaan (zie informatiebron 3). 
 
Verwachte toename interestkosten en afschrijvingskosten 
 

3p 13 Bereken de verwachte toename van de interestkosten over 2021 als 
gevolg van het plan van Wagenaar (zie informatiebron 4). 
 
De investeringen in het semi-automatisch orderpicksysteem en de 
software leiden tot een toename van de afschrijvingskosten. 
 

2p 14 Bereken de verwachte toename van de afschrijvingskosten over 2021 als 
gevolg van het plan van Wagenaar (zie informatiebron 4). 
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Conclusie 
 

3p 15 Zal Wagenaar het plan per 1 januari 2021 uitvoeren? Motiveer het 
antwoord met behulp van een berekening. 
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Opgave 3 
 
Op het Cornelis Lyceum in Kerkrade gaan de leerlingen van de zesde klas 
elk jaar in de eerste week van november op examenreis. De reis wordt 
jaarlijks door de school ingekocht bij LOTTRAVEL.  
 

 
 
De school betaalt de prijs van de reis (reissom) per leerling aan 
LOTTRAVEL. De hoogte van deze reissom per leerling verandert elk jaar. 
 
jaar 2017 2018 2019 2020 2021 
indexcijfer reissom per leerling 98,68 102,37 101,32  107,89 
reissom per leerling in euro’s 375,00 389,00 385,00  (vraag 

16) 
 

1p 16 Bereken de reissom per leerling in 2021. Rond af op hele euro’s. 
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De leerlingen, die in augustus 2019 in vwo 4 zijn gestart, zijn in 2021 op 
examenreis geweest. Voor deze reis ontvangt de school Europese 
subsidie. Hiermee kan een deel van de reissom betaald worden. Het 
grootste deel wordt betaald door de leerlingen zelf. 
 
 De totale reissom (aantal leerlingen x antwoord op vraag 16) is door 

de school op 1 november 2021 aan LOTTRAVEL overgemaakt.  
 Met ingang van 31 augustus 2019 hebben de leerlingen elke maand 

op de laatste dag van de maand € 10 op een speciaal voor deze reis 
geopende spaarrekening gestort. De laatste stortingen vonden plaats 
op 31 oktober 2021. De spaarrekening vergoedde maandelijks 0,15% 
samengestelde interest, die steeds op de laatste dag van de maand 
werd bijgeschreven. 

 Op dezelfde spaarrekening is op 1 september 2020 door de school uit 
de subsidiepot een bedrag bijgestort, zodat op 1 november 2021 exact 
de betaling aan LOTTRAVEL gedaan kon worden. 

 
2p 17 Bereken per leerling de eindwaarde per 1 november 2021 van de 

maandelijkse stortingen door een leerling (zie formuleblad).  
 
Er zijn 56 leerlingen die in 2019 begonnen zijn met sparen en in 2021 zijn 
meegegaan op examenreis. Doubleurs en instromers worden buiten 
beschouwing gelaten. 
 

2p 18 Bereken het bedrag dat de school op 1 september 2020 op de  
spaarrekening heeft bijgestort.  
 
Tijdens de examenreis blijkt dat het hotel waarin de leerlingen zouden 
overnachten, is overboekt: veel kamers waren dubbel verhuurd, waardoor 
er moest worden uitgeweken naar een ander hotel. De serviceafdeling 
van LOTTRAVEL heeft dit alles tot tevredenheid van de school geregeld. 
 

1p 19 Tot welke P van de marketingmix van LOTTRAVEL behoort deze  
geleverde service? 
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Opgave 4 
 
In deze opgave wordt gerekend met twee verschillende btw-tarieven. 
 

 
 
Patty heeft een kapperszaak in Hellevoetsluis met als rechtsvorm  
eenmanszaak: Patkap. Samen met haar personeel verkoopt ze  
 knipbehandelingen (vallend onder het btw-tarief van 9%) 
 bijzondere behandelingen zoals kleuren, permanenten en 

trouwkapsels (vallend onder het btw-tarief van 9%) 
 een klein assortiment aan kappersproducten zoals shampoo, haargel 

en haarlak (vallend onder het btw-tarief van 21%). 
Alle verkopen worden door de klanten altijd direct betaald. 
 
Voor de knipbehandelingen segmenteert Patty de klanten in drie groepen 
met voor elke groep een aparte consumentenprijs (inclusief btw). Deze 
groepen zijn hieronder weergegeven in combinatie met de verwachte 
afzet en de verwachte ontvangsten uit verkopen over het jaar 2021. 
 
marktsegment 
knipbehandelingen 

consumentenprijs verwachte 
afzet in 

2021 

verwachte 
ontvangsten uit 

verkopen in 
2021 

dames € 29 3.000 ……..  
heren € 26  € 57.200 
kinderen (tot en met 
12 jaar) 

 
€ 18 

        
       € 15.300 

 
1p 20 Bereken het bedrag met betrekking tot de verkoop van knipbehandelingen 

dat Patty opneemt in de exploitatiebegroting over 2021. 
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Met betrekking tot de verwachte in- en verkopen van kappersproducten 
over 2021 is gegeven: 
 
kwartaal 
(2021) 

inkopen 
(inclusief 

btw) 

verkopen 
(inclusief 

btw) 

balanswaarde 
voorraad aan 
het begin van 
het kwartaal 

balanswaarde 
voorraad aan 
het eind van 
het kwartaal 

eerste kwartaal € 900 € 1.647 € 1.200 € 1.000 
tweede kwartaal € 800 € 1.553 € 1.000 € 1.500 
derde kwartaal € 950 € 1.275 € 1.500 € 1.300 
vierde kwartaal € 875 € 1.619 € 1.300 € 1.400 

 
2p 21 Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet van kappersproducten 

in 2021. 
 
Aan de verkopen van kappersproducten worden over 2021 in totaal € 600 
overige kosten toegerekend. 
 

2p 22 Bereken de bijdrage van de verkopen van kappersproducten aan het 
totale bedrijfsresultaat van Patkap over 2021. Geef aan of het een 
voordelige of een nadelige bijdrage betreft. 
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Opgave 5 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 en 6. 
 
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. 
 
Schavuyt bv is een onderneming (moedermaatschappij) met twee divisies 
(dochterondernemingen): Motormuis bv en Das Boot bv. 
 Motormuis bv: in- en verkoper van motoren voor boten, gevestigd in 

België. Motormuis verkoopt haar motoren aan Das Boot en aan 
externe afnemers. 

 Das Boot bv: verkoper van complete boten met motoren, gevestigd in 
Zwitserland. Das Boot koopt de motoren in bij Motormuis en eventueel 
bij een externe leverancier. 

 
De relaties van bovengenoemde ondernemingen zien er schematisch als 
volgt uit:  
 

 
 
In informatiebron 5 staan gegevens met betrekking tot de verwachte 
kosten voor Motormuis over het jaar 2021. 
 

2p 23 Bereken op basis van informatiebron 5 de verwachte variabele kosten per 
motor in 2021 voor Motormuis. 
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Het aantal motoren dat Motormuis in 2021 verwacht te kunnen verkopen 
aan externe afnemers is afhankelijk van de verkoopprijs (zie 
informatiebron 6). 
 
Voor de start van het jaar 2021 bepaalt moedermaatschappij Schavuyt de 
interne verrekenprijs (transfer price), waartegen Motormuis motoren aan 
Das Boot levert. 
Bij het vaststellen van deze transfer price zijn er principeafspraken over 
de minimum- en de maximum transfer price: 
 De minimum transfer price: de totale omzet van de 900 verkochte 

motoren mag voor Motormuis bij (deels) interne levering aan Das Boot 
niet lager zijn dan wanneer de 900 motoren allemaal extern worden 
geleverd. 

 De maximum transfer price: de prijs die Das Boot moet betalen aan 
een externe leverancier (€ 750). 

 
De financieel directeur van Schavuyt stelt dat het voor Schavuyt fiscaal 
het meest gunstig is indien er wordt gekozen voor een zo laag mogelijke 
transfer price. 
 

2p 24 Beargumenteer de stelling van de financieel directeur met behulp van  
informatiebron 6. 
 
Schavuyt bepaalt dat Motormuis in 2021 in totaal 180 motoren moet 
leveren aan Das Boot voor de minimum transfer price: dit betekent dat 
Motormuis niet het maximum van 900 motoren aan externe klanten kan 
verkopen.  
 

2p 25 Bereken de transfer price per motor in 2021. 
 
Nu de transfer price is bepaald, rekent de financieel directeur van 
Schavuyt uit wat het totale resultaat, na aftrek van 
vennootschapsbelasting, voor de moedermaatschappij is. Dit is de som 
van de afzonderlijke resultaten na vennootschapsbelasting van Motormuis 
en Das Boot. 
 

4p 26 Bereken het verwachte totale resultaat na aftrek van 
vennootschapsbelasting voor Schavuyt over 2021. Geef aan of het een 
voordelig of een nadelig resultaat betreft.        
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Opgave 6 
 
Sensios nv is een ijzerwarenhandel. In het streven naar een financieel 
gezonde organisatie wil Sensios onder andere de liquiditeitspositie op 
orde hebben. Sensios bepaalt elke eerste dag van het kwartaal de 
liquiditeitspositie met behulp van de quick ratio (vlottende activa inclusief 
liquide middelen en exclusief voorraden / kort vreemd vermogen). Het 
uitgangspunt is dat deze niet lager mag zijn dan 0,9 en niet hoger mag 
zijn dan 1,4. 
 
Afhankelijk van de hoogte van de quick ratio kunnen er drie situaties 
ontstaan: 
 
quick ratio op 
eerste dag van 
het kwartaal 

directe maatregel op 
eerste dag van het 
kwartaal 

direct resultaat van de 
maatregel 

< 0,9 verbeteren liquiditeit quick ratio moet stijgen tot 0,9  
0,9 > 1,4 geen acties niet van toepassing 
> 1,4 verlagen liquiditeit quick ratio moet dalen tot 1,4 

 
Te lage quick ratio 
 
Per 1 april 2020 is de quick ratio van Sensios 0,76. Om de 
liquiditeitspositie te verbeteren, heeft de controller van Sensios een aantal 
maatregelen voorgesteld:  
 
a verkoop van de aanwezige voorraad onder de balanswaarde 
b aflossing op de obligatielening, met geld verkregen door een 

aandelenemissie boven pari 
c verkoop van effecten 
 
De financieel directeur vraagt zich af of de maatregelen werkelijk leiden 
tot een verbetering van de liquiditeit, gemeten door de quick ratio.  
 

3p 27 Geef van elk van de bovenstaande drie maatregelen a, b en c aan of die 
zal leiden tot een verbetering van de quick ratio. Motiveer de antwoorden. 
Betrek in het antwoord zowel het teller- als het noemereffect van de quick 
ratio.  
Vul de uitwerkbijlage bij deze vraag volledig in. 
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Te hoge quick ratio 
 
Een jaar later is de liquiditeitspositie van Sensios, mede door stijging van 
de verkopen, behoorlijk verbeterd. Op basis van de balans van Sensios 
per 1 april 2021 valt te berekenen dat de quick ratio boven de 1,4 ligt.  
 
debet                              1 april 2021 (getallen x € 1.000) credit 
Onroerend goed 4.925 Aandelenkapitaal 1.400 
Inventaris 670 Agioreserve 1.253 
Effecten 91 Overige reserves 600 
Voorraden 85 Resultaat 163 
Debiteuren 212 Voorzieningen 480 
Liquide middelen  153 Obligatielening 2.000 
  Crediteuren 145 
  Rekening-courantkrediet 35 
          Te betalen belastingen       60 
 6.136  6.136 

 
Verder is gegeven 
 De nominale waarde van een aandeel is € 200. 
 De beurskoers van een aandeel per 1 april 2021 is € 500. 
 
Sensios wil op 1 april 2021 de quick ratio gaan verlagen tot de maximaal 
gewenste hoogte van 1,4. 
 

2p 28 Geef een reden waarom Sensios een maximum stelt aan de hoogte van 
de quick ratio. Motiveer het antwoord. 
 
Om de quick ratio tot 1,4 te verlagen, besluit Sensios tot het terugkopen 
van een deel van de eigen aandelen tegen de beurskoers per 1 april 
2021. Sensios gebruikt hiervoor de aanwezige liquide middelen.  
 

3p 29 Bereken hoeveel eigen aandelen hiervoor worden teruggekocht. 
 
Het terugkopen van eigen aandelen door Sensios heeft positieve 
gevolgen voor de aandeelhouders van Sensios. 
 

2p 30 Noem een positief gevolg voor de aandeelhouders van Sensios die hun 
aandelen behouden. Motiveer het antwoord. 
 

einde  
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Formuleblad 
 
Voor beantwoording van vraag 8 en 17 zijn de volgende formules 
beschikbaar. 
 

 8 efficiencyresultaat = (sh – wh) x sp 
prijsresultaat = (sp – wp) x wh 
 
sh = standaardhoeveelheid  
wh = werkelijke hoeveelheid  
sp = standaardprijs  
wp = werkelijke prijs 
 

 17 somformule meetkundige reeks: 
 

S = a x 
nr  - 1
r - 1

  

 
hierbij gebruikte symbolen: 
S = som van de getallen in een meetkundige reeks 
a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 
r = reden van de meetkundige reeks 
n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Informatiebron 1 
 
Bedrijfsmodel van Wagenaar 
 

2010 tot en met 2014 vanaf 2015 
Magazijn- en opslagruimte 
 
Wagenaar biedt webshops de 
mogelijkheid om magazijn- en 
opslagruimte te huren om hun  
voorraden extern op te slaan. 

Magazijn- en opslagruimte- e-fulfillment 
 
E-fulfillment bij Wagenaar houdt in dat Wagenaar 
webshops de mogelijkheid biedt om: 
1 magazijn- en opslagruimte te huren. 
2 de gehele afhandeling (inslag, opslag, 

orderpicken en verzenden) van hun voorraden 
uit te besteden aan Wagenaar. Wagenaar heeft 
hierbij een samenwerkingsovereenkomst met 
PostNL afgesloten. Het verwerken van de 
retour verzonden producten is ook onderdeel 
van  
e-fulfillment. 

3 hun voorraden bedrijfseconomisch over te laten 
nemen door Wagenaar, door die voorraden op 
de balans van Wagenaar op te nemen (= off-
balance halen bij de klanten van Wagenaar).  

 Wagenaar heeft bij het besluit om het bedrijfsmodel 
te veranderen een onderzoek uit 2014 gebruikt. De 
belangrijkste onderdelen uit dit onderzoek waren: 
 De pakketmarkt groeit in hoog tempo. De 

voornaamste reden is dat consumenten steeds 
meer online kopen via webshops. 

 Ook stellen consumenten steeds hogere eisen 
aan de bezorging van de producten: “vandaag 
besteld, morgen in huis” is de standaard 
geworden. 

 Webshops worden snel groter en zullen  
veel moeten investeren in magazijnruimte 
en personeel om aan de groeiende vraag  
en stijgende eisen van de consumenten te 
kunnen voldoen. 
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Informatiebron 2  
 
Gegevens Wagenaar 2020 
 
Voorcalculatorische en nacalculatorische resultaten van Wagenaar 
over 2020 
 

 

 
 
Overige voorcalculatorische en nacalculatorische gegevens van 
Wagenaar over 2020 
 

 
 

 voorcalculatorisch nacalculatorisch verschil 
omzet 1.460.000 1.551.250 91.250 
loonkosten orderpickers1) 547.500    876.000 -/-

2) 328.500 

overige bedrijfskosten 650.000 650.000 0 
bedrijfsresultaat 262.500 25.250 -/- 237.250 

financieringsresultaat -/- 50.000 -/- 50.000 0 
resultaat voor belasting 212.500 -/- 24.750 -/- 237.250 

gemiddelde voorcalculatorisch nacalculatorisch 
orders per dag 1.000 1.000 
orders per jaar 365.000 365.000 
verkooptarief per order € 4,00 € 4,25 
orderpicktijd per order 6 minuten 9 minuten 
loonkosten orderpickers per uur € 15,00 € 16,00 

noot 1  Alle orderpickers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het picken, verpakken en 
verzenden van de orders. Alle orderpickers zijn uitzendkrachten die dagelijks de 
gehele dag worden ingehuurd via een uitzendbureau. Er wordt gedurende 365 dagen 
georderpickt. 

noot 2   -/- betekent negatief. 
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Informatiebron 3  
 
Informatie met betrekking tot onderdeel b van het plan: aantal 
benodigde orderpickers 
 
Met een semi-automatisch orderpicksysteem, in de vorm van een 
orderpicktruck en bijbehorende batchpickingsoftware kan veel tijd worden 
bespaard op het orderpicken. Door de orderpicktruck hoeven de 
orderpickers niet meer door het magazijn te lopen om orders te picken en 
het wordt ook eenvoudiger om van hogere stellingen in het magazijn te 
picken. Ook kunnen orderpickers met behulp van de software meerdere 
orders tegelijkertijd picken waardoor een zo kort mogelijke afstand in het 
magazijn wordt afgelegd. 
 
 

 
De vakantie is verdisconteerd in de 35-urige beschikbaarheid in 52 weken. 

 
noot 1  fte = fulltime equivalent.  

 

 voor het plan  na implementatie van het plan 
orderpicktijd per order:   
uitzendkracht  9 minuten 6 minuten 
orderpickers in dienst voor 
onbepaalde tijd 

niet van toepassing 4 minuten 

loonkosten:   
uitzendkracht € 16 per uur € 16 per uur 
orderpickers in dienst voor 
onbepaalde tijd 

niet van toepassing € 500 per week 
(op basis van 1 fte1) en  
52 weken per jaar) 

aantal werkzame uren:    
per uitzendkracht  10 uur per dag 8 uur per dag 
per orderpicker in dienst 
voor onbepaalde tijd 

niet van toepassing 35 uur per week  
(op basis van 1 fte en  
52 weken per jaar) 
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Verwacht aantal orders per dag in iedere week van 2021 
 

 
 
 
Wagenaar verwacht over 2021 dezelfde hoeveelheid orders per jaar en 
gemiddeld per dag als over 2020. In 2021 wordt gedurende 365 dagen 
georderpickt. 
 
 

Pagina: 82Voor 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).



 

 VW-0400-a-21-3-b 7 / 9 lees verder ►►►

Informatiebron 4  
 
Informatie met betrekking tot onderdeel a van het plan: de 
investering en financiering 
 

 
 
De aanschafprijzen en afschrijvingen 
 
Aan de hand van opgevraagde offertes, verwacht Wagenaar de volgende 
uitgaven inclusief 21% btw: 
semi-automatisch orderpicksysteem   € 484.000 
installatie semi-automatisch orderpicksysteem €   60.500 + 
totaal           € 544.500 
 
software         €   36.300  
 
Het semi-automatisch orderpicksysteem (zie afbeelding) inclusief 
installatie wordt in 10 jaar lineair afgeschreven tot 25% van de totale 
aanschafwaarde. De software wordt lineair in 10 jaar geheel 
afgeschreven. 
 
Financiering  
 
Ten behoeve van het bepalen van de extra interestkosten door het plan 
bepaalt de financieel controller van Wagenaar dat de investering inclusief 
btw voor 60% met vreemd vermogen gefinancierd moet worden en voor 
40% met eigen vermogen.  
 
Het aan te trekken vreemd vermogen zal in 10 jaar lineair worden 
afgelost. Met ingang van 1 juli 2021 zullen halfjaarlijks, op 1 juli en  
31 december, de aflossing en de dan verschuldigde interest (4% per jaar) 
achteraf worden betaald. 
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Informatiebron 5  
 
Gegevens over de verwachte kosten van Motormuis over 2021 
 
In de onderstaande grafiek zijn de totale verwachte kosten per verkochte 
motor uitgezet tegen de verwachte afzet in het jaar 2021.  
De totale verwachte kosten per motor bestaan uit variabele kosten (per 
motor) en constante kosten (per motor). 
 
 

  
 
Overige informatie 
 
 Motormuis wil maximaal 900 motoren per jaar in- en verkopen. 
 De verwachte variabele kosten zijn proportioneel variabel.  
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Informatiebron 6  
 
Enkele kerngegevens van Motormuis en Das Boot 
 
Motormuis 
 
De onderstaande verwachte gegevens hebben betrekking op het jaar 
2021. 
 
gevestigd in België 
tarief inkomstenbelasting 36% 
tarief vennootschapsbelasting1) 25% 
inkopen (maximaal) 900 stuks 
variabele kosten per stuk   (vraag 23) 
totale constante kosten € 180.000 
afzet aan externen bij gegeven 
verkoopprijs per motor 

bij € 760 660 stuks 
bij € 755 720 stuks 
bij € 750 780 stuks 
bij € 745 840 stuks 
bij € 740 900 stuks 

 
Das Boot 
 
De onderstaande verwachte gegevens hebben betrekking op het jaar 
2021. 
 
gevestigd in Zwitserland 
tarief inkomstenbelasting 39% 
tarief vennootschapsbelasting1) 14% 
maximale afzet per jaar2) 180 stuks 
inkoop motoren transfer price € ….. (vraag 25) 
inkoop motoren externe prijs € 750 
overige variabele kosten per stuk € 700 
totale constante kosten  € 270.000 
verkoopprijs per boot € 3.450 

 

 

einde  

noot 1  Deze belasting dient in het land van vestiging betaald te worden. 
noot 2 Das Boot verwacht de maximale afzet te behalen in 2021. 

noot 1  Deze belasting dient in het land van vestiging betaald te worden. 
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bedrijfseconomie VWO 2021-3 
 

uitwerkbijlage 
 
 
 

 27  
maatregel wel / geen 

verbetering 
quick ratio 

motivatie 

a   
 
 
 
 
 
 

b   
 
 
 
 
 
 
 

c   
 
 
 
 
 
 
 

 

Naam kandidaat __________________________  Kandidaatnummer ____________

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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