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ERRATA en AANVULLINGEN 2018-2020 
BEDRIJFSECONOMIE HAVO 
 
 

Lesbrieven en uitwerkingen 
 

 1e dr 
v1 

1e dr 
v2 

2e dr 
v1 

Lesbrief Financiële Zelfredzaamheid Havo    
Blz 8 Optelling maandelijkse lasten is 1.116 i.p.v. 1.069. X   
Blz 53 opdracht 6.4 vraag 2 moet zijn 5 januari 2019 i.p.v. 2017   X 
Blz 66 vraag 4 d moet zijn 5.475,43 i.p.v. 5.239,64. X X  
    
Uitwerkingen Financiële Zelfredzaamheid Havo    
Opdracht 3.5 Maximale huursom onder 23 jaar is € 414,20 i.p.v. € 409,92. X X  
Opdracht 3.5 Maximale huursom onder 23 jaar is € 424,44 i.p.v. € 409,92.   X 
Opdracht 4.5a Het antwoord moet zijn: De rente die zij betalen in het eerste 
jaar: 422.000 × 0,035 = € 14.770. Zij betalen dan 14.770  × 0,5 = € 7.385 minder 
inkomensheffing. De netto jaarlasten in het eerste jaar zijn dan 22.740 – 7.385 
= € 15.355. 

  X 

Opdracht 5.4 vraag 5 
3.450 x 1,0125 = 3.662,03 => 3.662,03 x 0,012 x 2/12 = 7,32 (over delen van een 
periode wordt enkelvoudige interest toegepast)  3.662,03 + 7,32 + 500 = 
4.169,35  => 4.169,35 x 0,012 x 10/12 = 41,69 => 4.169,35 + 41,69 = € 4.211,04. 

X X X 

Opdracht 5.6  
Vraag 2 april is vergeten, het laatste naar beneden gerichte pijltje schuift dan 1 
maand op. De uitkomst is wel goed. 

X X  

Opdracht 5.6 
Vraag 5 De jaren zijn bij het lay-outen doorgeschoven naar rechts.   X X  

Opdracht 5.6 
Vraag 6 1.500 x 1,04254 = 1.771,72 => 1.771,72 x 0,0425 x 3/12 = 18,82 => 
1.771,72 + 18,82 = 1.790,54. 

X X X 

Opdracht 5.19 
1. 101,2 x 1,013 x 1,023 x 1,025 x 1,025 = 110,18. De inflatie is 10,18% 
2. (100/110,18) x 100 = 90,76. De koopkracht daalt met 100 – 90,76 = 9,24%. 

X   

Opdracht 5.24 Schrappen, er is geen opdracht 5.24. X X  
Opdracht 6.3 
Spaarrekening: 10.000 × 1,02420 = € 16.069,38 – 10.000 = € 6.069,38 
Beleggen profiel neutraal: 10.000 × 1,04220 = € 22.769,55 – 10.000 = 
€ 12.769,55. 
Beleggen profiel offensief: 10.000 × 1,07920 = € 45.753,98 – 10.000 = 
€ 35.753,98. 

X   

Opdracht 6.5 
Hoe kleiner de resterende looptijd hoe dichter je komt bij het punt dat de 
obligatie afgelost wordt. Bij aflossing krijg je de nominale waarde (100%) van 
de obligatie. Het risico dat de belegger zijn geld niet terug krijgt, wordt 
daardoor steeds kleiner. 

X X  
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 1e dr 
v1 

1e dr 
v2 

2e dr 
v1 

Opdracht 7.10 
2. Moet zijn 4e graad (i.p.v. 3e graad). X   

    
Uitwerkingen Bedrijf Starten Havo    
Opdracht 1.13  78.850 moet zijn € 92.575,-. X   
Opdracht 1.18  Investeringsbehoefte moet zijn 371.575 i.p.v. 317.575. X   
Opdracht 1.20 2. € 31.575 – 12.725 = € 18.850,-. Het is een schuld. X X  
Opdracht 2.7  Debetkant: voorraden moet zijn ‘te vorderen btw’. Creditkant 
voor + € 3.630 moet staan ‘crediteuren’. X   

Opdracht 2.20  Te vorderen btw eindbalans moet zijn 18.060. X   
Opdracht 2.24  Antwoord vraag E schrappen. X X  
Opdracht 3.32 
Middelste kolom eerste blok: overlopende passiva moet zijn overlopende 
posten. 
Middelste kolom derde blok: overlopende passiva moet zijn overlopende 
activa. 

X   

Opdracht 4.1 Laatste regel tabel: Toename/afname liquide middelen -10.392 X X  
Opdracht 4.2 vraag 2 
debiteuren     40.000 181.500 193.600 
crediteuren    60.000 121.000 145.200 
huur         50.000 
aflossing      60.000 
rente       12.000 
overig (btw)    50.000 
totale betalingen 110.000 193.000 195.200 
toename liq. middelen - 70.000 - 11.500 -   1.600 

X   

Opdracht 4.2 vraag 3 Geen liquide middelen, ze nemen af met 83.100 tot - 
33.100 er moet extra geleend worden bij de bank. X   

    
Lesbrief Onderneem-het-zelf Havo/Vwo    
Opdracht 3.1 de link moet zijn: 
https://patrickschriel.nl/2012/06/20/kernkwaliteiten-en-kernkwadranten-
voorbeelden-lijst/ 

X X  

Opdracht 3.5 de link moet zijn: 
https://ondernemersplein.kvk.nl/marktonderzoek/ X X  

Blz 36 de link moet zijn: 
https://www.edovansanten.nl/img/GidsStartkapitaal.pdf X X  

    
Uitwerkingen Personeelsbeleid en Interne Organisatie Havo    
Opdracht 3.1  8 weken moet zijn 3 x 4 = 12 weken X   
    
Lesbrief Marktverovering Havo    
D-toets 4 vraag 20. De vraag moet zijn: Overzichtwebsites zoals Trivago en 
Expedia helpen consumenten in welke stap van hun aankoopbeslissing? X   

    
Uitwerkingen Marktverovering Havo    
Opdracht 4.5 Schrappen. De nummering van hoofdstuk 4 hierna dus steeds -1. 
   X 

https://patrickschriel.nl/2012/06/20/kernkwaliteiten-en-kernkwadranten-voorbeelden-lijst/
https://patrickschriel.nl/2012/06/20/kernkwaliteiten-en-kernkwadranten-voorbeelden-lijst/
https://ondernemersplein.kvk.nl/marktonderzoek/
https://www.edovansanten.nl/img/GidsStartkapitaal.pdf
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 1e dr 
v1 

1e dr 
v2 

2e dr 
v1 

Opdracht 4.8 (2e dr) / Opdracht 4.10 (1e dr) vraag 6. 15% van 1,0157 x 140.000 
moet zijn 15% van 1,0157 x 140.000. X  X 

    
Lesbrief Investeren Havo    
Blz 16 6e zwarte bolletje na vraag 1: ‘De Crediteuren blijken € 2.243 minder 
hoog te zijn’ moet zijn: ‘De Crediteuren blijken € 34.757,- te zijn’. X   

 
    

Uitwerkingen Investeren Havo    
Opdracht 2.6 vraag 1 Punt 5: De schulden (214.000 + 50.000 + 5.000 + 43.000 = 
€ 312.000,-). X   

    
Lesbrief Financiering en Verslaggeving Havo    
Opdracht 2.4 vraag 2 geplaatste moet zijn maatschappelijk. X   
Opdracht 5.19 vraag 12 vervalt. X   
    
Uitwerkingen Financiering en Verslaggeving Havo    
Opdracht 2.6 vraag 2 Antwoorden moeten zijn: 1. € 1.000.000,- 2. € 1000.000,- 
- € 700.000,- = € 300.000,- en 3. € 300.000,- + € 120.000,- = € 420.000,- X X X 

Opdracht 3.1 Als het bedrijf kiest voor betaling na 4 weken, dan heeft het 
bedrijf 3 weken langer krediet en verspeelt het bedrijf een korting van 0,5%. 
Op jaarbasis is dat 52/3 x 0,5% = 8,67%. 

X   

Opdracht 4.3 Schrappen: komt niet voor in de lesbrief. Opdracht 4.4 wordt 4.3. 
Opdracht 4.5 wordt 4.4.   X 

Opdracht 5.13 vraag 1. Aantal aandelen = 500.000/ 100 = 5.000.    (130.000  + 
60.000)/5.000 = € 38,-. X   

Opdracht 5.16 vraag 2 moet zijn:  
(778.000 + 96.000 + 154.000 + 50.000)/(551.000 + 472.000) = 1,05 X X X 

Opdracht 5.16 vraag 9 moet zijn: Hoger rendement betekent meer winst en als 
deze winst wordt gereserveerd dan neemt het eigen vermogen toe. X   

Opdracht 5.19 vraag 12 vervalt. X   
    
Lesbrief Het Resultaat Havo    
Blz 11 tabel kolom invoegen met januari, februari, maart. X   
Blz 12 7.III 45.000 tuinstoelen moet zijn 15.000 tuinstoelen. X   
Blz 19 in de tabel  in de eerste kolom brutowinstopslag vervangen door 
brutowinstmarge. X   

Blz 22 opdracht 2.12 21% korting op een notebook van € 899,- exclusief btw, 
omdat wij de btw voor onze rekening nemen. X   

Blz 39 Opdracht 3.10 vraag 5 moet zijn: Bereken de totale werkelijke 
dekkingsbijdrage in 2020. X   

    
Uitwerkingen Het Resultaat Havo    
Opdracht 2.1 vraag 2 moet zijn 45.000 – 38.750 = € 6.250 positief. X X  
Opdracht 2.5/2.6  antwoorden zijn verwisseld. X   
Opdracht 2.9 vraag 1 moet zijn: 3.151,70 - 11.083,33 - 4.000 = - € 11.931,63. X X  
Opdracht 2.9 vraag 2 moet zijn: 240.000 – 160.000 - 11.931,63 = € 68.068,37. 
 X   
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 1e dr 
v1 

1e dr 
v2 

2e dr 
v1 

Opdracht 5.1 moet zijn: 
Perspectief Kritische succesfactor Kritische prestatie-

indicatoren 
Streefcijfer  

Financieel verlagen werkkapitaal ouderdom openstaande 
debiteuren 

30 dagen 

Klanten 
 

verbeteren 
klantgerichtheid 

klanttevredenheid over 
dienstverlening 

score 8.0 

Interne 
processen 

verbeteren logistieke 
processen 

aantal leveringen op tijd 98% 

Innovatie 
en groei 

vergroten effectiviteit 
innovaties 

winst in euro’s uit 
gedane investeringen 

€ 4 miljoen 

    
 

X   

    
Lesbrief Circulair Ondernemen Havo    
Blz 22 vraag 10.2 bij a moet staan 16,30% i.p.v. 16,31%. X   
    
Uitwerkingen Circulair Ondernemen Havo    
Opdracht 3.2 vraag 5 huren zou beter kunnen zijn voor het milieu. X   
    
Lesbrief Bedrijfseconomie@home Havo    
Opdracht 4.1 Het totaal (2.030,20) verwijderen. X   
    
Uitwerkingen Bedrijfseconomie@home Havo    
Opdracht 3.1 vraag 2 Bijv.: De hogesnelheidslijn heeft de beste 
verhouding tussen reistijd en CO2 uitstoot. 

X X  

 
 

Aanvulling Havo 
Lesbrief Financiering en Verslaggeving Havo 1e druk 
Hoofdstuk 3 
Garantievoorziening 
Bedrijven die producten verkopen met een garantietermijn krijgen natuurlijk ook te maken met 
garantieclaims. Meestal kunnen bedrijven met behulp van cijfers uit het verleden vrij goed inschatten 
hoe hoog het percentage garantieclaims zal zijn. Als uit de cijfers blijkt dat de claims meestal 4% van 
de omzet bedragen, dan zal er een voorziening worden getroffen van 4% van de verkoopopbrengst. 
Volgens het matchingprincipe dienen deze kosten meteen geboekt te worden in het jaar van de 
verkopen omdat de onderneming weet dat bij elke verkoop sprake zal zijn van 4% garantieclaims. De 
onderneming mag volgens dit principe dus niet de kosten een jaar later boeken als de garantieclaims 
daadwerkelijk worden ingediend. De kosten worden veroorzaakt door de verkopen en moeten dus 
geboekt worden op het moment van de verkoop en dat wordt gerealiseerd door het vormen van een 
garantievoorziening. Elke maand wordt er een bedrag toegevoegd aan de voorziening. Een 
garantievoorziening wordt normaliter tot het kort vreemd vermogen gerekend, omdat de 
garantietermijn bij een fabriek meestal 1 jaar is.  
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Opdracht: Een nv heeft in de afgelopen jaren te maken gehad met de volgende omzetten en 
garantieclaims: 

periode   omzet   garantieclaims 
2015 - 2019  45.000.000,-  2.250.000,- 
 
In januari 2020 is er voor € 907.500 incl. 21% btw verkocht. 
1. Bereken welk bedrag de onderneming zal toevoegen aan de garantie-voorziening in januari 2020. 
 Uitwerking: 2.250.000/45.000.000 x 100% = 5%. 5% x 907.500/1,21 = € 37.500,-. 

Klanten die in 2019 producten hebben gekocht doen een beroep op hun garantie. De klachten 
worden in januari 2020 in behandeling genomen en afgehandeld door het bedrijf. De kosten hiervan 
bedragen € 30.000. Op de balans van 31-12-2019 stond er een garantievoorziening op de balans van 
€ 20.000. 

 
2. Bereken de omvang van de garantievoorziening op 31-1-2020. 
 Uitwerking: 20.000 + 37.500 – 30.000 = € 27.500,-. 

Als een gevormde voorziening te klein is voor het dekken van de garantieclaims dan wordt een deel 
van de claims ten laste van de winst gebracht. Als de dotaties (toevoegingen) aan de voorziening te 
groot zijn geweest dan valt een deel van de voorziening vrij ten gunste van het resultaat. 
 
Pensioenvoorziening 
Naast de voorzieningen die behoren tot het kort vreemd vermogen zijn er ook voorzieningen die 
behoren tot het lang vreemd vermogen, zoals de pensioenvoorziening. Bij de meeste ondernemingen 
hebben de werkgevers een pensioenregeling voor de werknemers in het leven geroepen. De 
pensioenregeling is in Nederland altijd ondergebracht bij een pensioenfonds of 
verzekeringsmaatschappij. In de pensioenregeling wordt vaak een bepaald pensioen toegezegd aan 
de werknemer zodra deze de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Je spreekt ook wel van een 
toegezegd pensioenregeling. Om dit te bekostigen, betaalt de werkgever pensioenpremies aan het 
pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Deze premies behoren gewoon tot de kosten en 
komen ten laste van de winst. Het kan voorkomen dat de betaalde pensioenpremies niet toereikend 
zijn om de toegezegde pensioenen te zijner tijd te kunnen betalen, in dat geval moet de werkgever 
extra stortingen doen. Deze extra verplichting wordt dan in de balans als pensioenvoorziening 
opgenomen. De pensioenvoorziening is gelijk aan het verschil tussen enerzijds de waarde van de 
beleggingen die het pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij op de balansdatum aanhoudt voor 
de pensioenen en anderzijds de contante waarde van de toegekende pensioenen op de 
balansdatum. Overigens wordt hier niet alleen rekening gehouden met de rente maar ook met de 
levenskansen van de verzekerden. Als het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij dan later 
overgaat tot het verhogen van de pensioenpremie om deze reden (bijstorting) dan wordt deze 
verhoging niet als kosten beschouwd maar afgeboekt van de voorziening. 
 
Off-balance-sheet verplichtingen 
Off-balance-sheet verplichtingen zijn verplichtingen die niet uit de balans zijn af te lezen maar 
economisch gezien wel verplichtingen zijn. Hoofdzakelijk gaat het om verplichtingen die ontstaan 
door overeenkomsten waarvan de prestatie en de tegenprestatie pas na de balansdatum 
plaatsvinden. Meerjarige huurovereenkomsten en operational leasecontracten zijn voorbeelden van 
zulke verplichtingen. Bij huren en operational lease wordt voorkomen dat financiering nodig is, een 
bedrijf hoeft dan een gebouw of een auto niet te kopen en dus hoeft er ook geen geld geleend te 
worden.  
Het bedrijf heeft dus de beschikking over activa, zoals een auto of een gebouw, zonder dat deze 
activa op de balans staan, ze zijn off-balance. Het feit dat het bedrijf wel over deze activa kan 
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beschikken, brengt wel verplichtingen met zich mee, het betalen van de huur en de leasetermijnen, 
daarom spreek je van off-balance-sheet verplichtingen. In feite financiert het bedrijf met deze off-
balance-sheet verplichtingen een deel van de activa en spreek je van off-balance-financiering. 
Daarnaast wordt door deze off-balance-sheet transacties het risico verlaagd. Een gebouw dat 
gehuurd wordt, wordt onderhouden door de verhuurder. Een machine die geleased wordt 
(operational lease), wordt door de verhuurder vervangen als deze kapot gaat of technisch verouderd 
is. Met deze transacties kan een bedrijf veel risico’s afdekken.  
 

Schrappen Havo 
Lesbrief Financiering en Verslaggeving Havo 1e druk 
Hoofdstuk 1 Opdracht 1.8 
Hoofdstuk 2 Het dividendpercentage in opdracht 2.11, 2.12.4, 2.13.2, 2.14.22.19 en 2.20. 
Hoofdstuk 4 opdracht 4.2.4, laatste twee alinea’s van blz 63, blz 64 t/m opdracht 4.3 


