
 
 
Vecon: verslag van de examenbespreking VWO 2018 1 
 
De door de VECON georganiseerde examenbesprekingen hebben tot doel dat de 
examencorrectie eenduidig plaats zal vinden. Uitgangspunt moet steeds zijn dat het 
correctievoorschrift opgesteld door het CvTE bindend is voor zowel de eerste als de tweede 
corrector.  

Tijdens de bespreking kan op grond van artikel 3.3. (algemene regels) worden besloten ook 
andere antwoorden goed te keuren, mits vakinhoudelijk correct. Op basis van artikel 7 
(algemene regels), indien er een fout in het examen of correctiemodel zit, zal men zich 
moeten houden aan het correctiemodel.  

Als iedere corrector zich hieraan houdt worden alle examenkandidaten op gelijke wijze 
beoordeeld. De VECON zal bij onvolkomenheid in het examen of correctiemodel onmiddellijk 
actie ondernemen naar het CvTE. Indien een leerling op een vraag geen antwoord heeft 
gegeven, vul dan op de Wolf-scorelijst een “N” in.  

Dit verslag heeft de volgende opbouw: 
 
Eerst is de vraag uit het examen overgenomen in het zwart.  
Het antwoord uit het correctievoorschrift is overgenomen in het rood. 
Aanbevelingen/aanvullingen nav de examenbesprekingen staan in het groen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opgave 1 Atelier George en Jim. 7 punten 

1p 1 Bereken het opslagpercentage voor de dekking van de indirecte verkoopkosten.  

1.320.000/(900.000+1.500.000) * 100 % = 55% 

2p 2 Leg uit dat, in het algemeen, een dotatie aan de voorziening kan bijdragen aan het 
beperken van de schommelingen in het resultaat in opeenvolgende jaren.  

Zonder een voorziening zijn de werkelijke uitgaven ook kosten in een jaar. Met een 
voorziening worden de kosten verspreid over de jaren waardoor het resultaat minder 
schommelt.  

Bovenstaand is voorbeeld van een goed antwoord. Als leerling echter kostenspreiding goed 
uitlegt is dat ook een goed antwoord. Een potje maken, reserveren,geld opzij zetten of 
sparen wordt fout gerekend. 

4p 3 Bereken de verkoopprijs inclusief 21% btw die George & Jim voor deze jurk in rekening 
zal brengen.  

directe loonkosten 40 x 50 =  2.000   

directe materiaalkosten  1.500  

indirecte loonkosten 0,38 x 2.000 =  760  

atelierkosten 0,16 x 1.500 =  240                   1p 

verkoopkosten 0,55 x (2.000 + 1.500) =  1.925                1p 

kostprijs voor dotatie  6.425  

verkoopprijs 6.425 = 1−(0,08+0,40)  12.355,77         1p 

verkoopprijs inclusief btw 12.355,77 x 1,21 =  € 14.950,48       1p 

Let op 55% is doorrekenfout. Afronden niet fout rekenen.  

12957,05 = voorziening vergeten -1 punt 

11505,89 of 13993,65 = -1 punt 

 

Algemeen: vraag 1 is een goede binnenkomer.  

 

 

 



 
Opgave 2 Case Opweg vof (bron 1 t/m 4)  21 punten 
 

1p 4 Welk type belasting moet bij een vof worden betaald over de behaalde winst?  

Inkomstenbelasting  

Loonbelasting is fout, het gaat hier om winst. De term Inkomensbelasting wordt fout 
gerekend. 

1p 5 Bereken het totale bedrag dat Johan en Gert samen aan privé-opnames hebben 
onttrokken aan de vof in 2017.  

82.000 + 44.000 – 49.000 = € 77.000  

2p 6 Toon aan met een berekening dat de jaarlijkse afschrijvingskosten over 2017 van de 
MAN € 14.000 zijn (zie informatiebronnen 1 en 2).  

. afschrijvingskosten Scania 

  (170.000-90.000) – 20.000 /4 = 15.000     1p 

. totale afschrijvingskosten: 86.000 – 57.000 = 29.000 
  afschrijvingskosten MAN: 29.000 – 15.000 = € 14.000    1p 

Opmerking 
Wanneer de kandidaat uitgegaan is van het aan te tonen bedrag van € 14.000 en tot de 
juiste conclusie komt, worden geen scorepunten afgetrokken. 

Bijvoorbeeld als je eerst de andere vrachtwagen uitrekent, levensduur 5 jaar. 

86000-30000 = 56000/4 = 14.000 

57000-15000 = 42000/3 = 14.000 

86000-57000 = 29000   57000-29000 = 28000/2 = 14000 

2p 7 Toon aan dat de MAN op 31 december 2017 een kortere resterende levensduur heeft 
dan de Scania (zie informatiebron 2).  

Levensduur MAN 90.000 – 20.000 / 14.000  = 5 jaren 

resterende levensduur MAN: 5 – 4 (periode 2018 – 2014) = 1 jaar (2018)  

NB. Resterende levensduur Scania is nog 2  jaar (zie tekst). 

 

 

 



 

2p 8 Bereken het boekresultaat van de verkoop op 31 december 2017 van de MAN. Geef 
aan of het een voordelig of een nadelig resultaat betreft.  

31.469/1,21 – (90.000 – 4 x 14.000) = € 8.000 nadelig 

-8000, negatief of verlies ook goed rekenen. 

Omdraaien opbrengst en boekwaarde is 1 punt aftrek 

Restwaarde vergeten = 1 punt aftrek  6000 voordelig 

 

5p 9 Verwerk bovenstaande drie transacties in de balans van de uitwerkbijlage per 1 januari 
2018. Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag volledig in.  

Berekeningen: 

Vrachtwagens     170.000 – 90.000 + 157.300 * 100/121 210.000  - 

Afschrijving   86.000 – (4 * 14.000)     30.000 

          180.000   1p 

Te vorderen btw  2000 + 157.300 * 21/121   29.300    1p 

Bank    42.000 + 31.460 + 130.000 – 157.300 46.160    1p 

Te betalen btw  3000 + 31.460 * 21/121     8.460    1p 

Winstsaldo   41.000 – 8000     33.000    + 

+ Balanstotaal         268.460  1p 

 

Let op te betalen btw 8460 is goed, staat bij berekening fout. 

Een van de posten bv winstsaldo salderen is doorrekenfout. 

De btw mutaties omgedraaid = doorwerkfout binnen dezelfde vraag = 1 punt aftrek 

Bij btw 2x begin bedrag balans vergeten is geen doorwerkfout = 2 fout  

 

 

 



4p 10 Bereken de totale interestkosten over de hele looptijd van de lening bij de Volksbank.  

•  49.000 + 33.000              * 100%     = 43,98%   1p 

    48.000 + 130.000 + 8460 

•   interestpercentage = 7,2                           1p 

•  jaarlijkse aflossing 130.000/5 = 26.000    1p 

•  9360 + 7488 + 5616 + 3744 + 1872 = 28.080 

   of 130.000 + 26.000 / 2 * 0.072 * 5 = 28.080   1p 

Let op 1e punt is doorwerkfout . Interestkosten 33.930 bij 8,7%, 25.350 bij 6,5% 

Bedrag 26000 hoeft niet perse genoemd te worden, maar moet wel blijken uit de berekening! 

Bij (130.000 + 0) /2 * 0,072 * 5 een punt aftrekken (26000 wordt niet genoemd) 

3p 11 Bereken de totale interestkosten over de gehele looptijd die in de leasebedragen zijn 
doorberekend.  

• 2.593 x (5 x 12) = 155.580       2p 

 • 155.580 – 130.000 = € 25.580      1p 

NB Bedrag 3610 (operational lease) is fout, 1 punt aftrek 

Indien beide vormen zijn berekend ,1 punt aftrek 

 

1p 12 Welke optie zal Opweg kiezen? Licht het antwoord toe. 
 

optie b: Mercedes-Benz-leasing want 
€ 25.580 (Mercedes-Benz-leasing) < € 28.080 (lening bij de Volksbank)  

Doorwerkfout antwoorden vraag 10 en 11. 

Bedragen hoeven niet genoemd te worden,maar dan wel aangeven dat de gekozen optie de 
laagste interestkosten heeft. 

 

Algemeen 

Goede vwo waardig opgave, veel punten te behalen 

 
 



Opgave 3 Pain Plesant 9 punten 
 

3p 13 Bereken de verwachte totale ontvangsten in het vierde kwartaal van 2018 als gevolg 
van de verkopen in 2018.  

Contante verkopen: 180.000 x 0,2 x 1,06 = 38.160   1p 

Debiteuren 33.920 (balans)  1p 

+ 180000 *0,8 * 2/3 * 1,06 = 135.680 

Totaal 173.840   1p 

Opmerking: Wanneer de btw is vergeten, wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.  

 

33920 + (36000 + 96000) = 165.920 (zonder btw) = 2 pnt 

BTW over 33920 genomen = 175875,20 = 2 punten 

Geen contante inkopen, alles via debiteuren = 161.120  = 2 punten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6p 14 Stel de liquiditeitsbegroting op over het vierde kwartaal van 2018. Vul hiertoe de 
uitwerkbijlage behorende bij deze vraag zo volledig mogelijk in.  

 

getallen  

in €  

berekeningen  

ontvangsten  
  

verkopen  173.840  vraag 13  

   
uitgaven  

  

inkopen  50.880  
(180.000 x 0,25 + (15.000 – 12.000)) x 1,06                                    
2p 

aflossing  20.000  
 

interest  7.200  180.000 x 0,04    20.000+7200 = 1p 

aanschaf laptop  726  
 

verzekeringspremie 1440 360/3 x 12            726+1440 = 1p 

overige kosten  57.000  19.000 x 3  

af te dragen btw  3.630  5.760 – 2.130     57000+ 3630 =1p 

totale uitgaven  140.876  
 

Saldo ontvangsten en uitgaven 
Positief/negatief 

32.946 173.840 – 140.876 positief     1p 

Opmerking 
Voor iedere onterecht opgevoerde post 1 scorepunt op het totaal behaalde aantal 
scorepunten in mindering brengen.  

Inkopen: 45000 + 15000 – 12000 = 48000 * 1,06 = 50880 

Splitsing in 47700 + voorraadmutatie 3180 is goed.  

Voorraadmutatie vergeten =  1 punt aftrek 

NB. Op het onderdeel inkopen kan je zelfs 3 punten krijtraken, door het noemen van de term 
inkoopwaarde ipv inkopen en verkeerde berekeningen! 
 
Af te dragen btw = (6% * 96000) – 2130 (te vorderen) = 3630 
 
Indien bij inkopen en laptop de btw is vergeten is dit maar 1x 1 punt aftrek 
 
NB Vergeten is te melden wanneer de laptop is betaald! Du indien dit is vermeld en daarom 
niet meegenomen in de liquiditeitsberekening, dit goed rekenen. 
 
 
Algemeen lastige tijdrovende opgave. Slechte scores. 
 
 
 
 
 



Opgave 4 Kroos zwembaden 8 punten 
 

1p 15 Bereken het machine-uurtarief.  

1360.800/ (216* 14) = € 450 

1p 16 Bereken de standaardfabricagekostprijs van het bad model Salerno.  

Grondstof 12 * 8        96  

Loon 2/3 * 42         28  

Constante kosten ½ * 450      225  

Standaard fabricage kostprijs  € 349  

Doorwerkfout vraag 15 

2p 17 Bereken het bezettingsresultaat op de machinekosten (zie formuleblad). Geef aan of 
er sprake is van een voordelig of van een nadelig resultaat.  

(67 – 5 x 14) x 450 = € 1.350 nadelig 

- 1350 ook goed. Doorwerkfout vraag 15,  + 900 = 1 punt 

2p 18 Bereken het efficiencyresultaat op de machinekosten (zie formuleblad). Geef aan of er 
sprake is van een voordelig of nadelig resultaat. 

(130*1/2 - 67 ) * 450 = € 900 nadelig 

- 900 ook goed. Doorwerkfout vraag 15 

2p 19 Leg uit dat de lijnen van het bezettingsresultaat en het efficiencyresultaat een 
tegengesteld verloop hebben.  

• Als de werkelijke hoeveelheid van een bepaalde eenheid hoger is dan 
de normale hoeveelheid, vindt een hogere dekking van de constante 
kosten plaats en is er dus een positieve bijdrage aan het 
bezettingsresultaat 1p 

• Als de werkelijke hoeveelheid van een bepaalde eenheid hoger is dan 
de standaard (toegestane) hoeveelheid, betekent dit dat er teveel is gebruikt. Dit leidt 
tot een negatieve bijdrage aan het efficiencyresultaat 1p  

Opmerking 
Bezettingsresultaat en efficiencyresultaat zijn in dit geval bij enkel constante 
machinekosten en gelijkblijvende productie communicerende vaten.  

Vraag verwarrend en onduidelijke grafiek. Er komt nadere bericht van het CVTE!Goede 
uitleg aan de hand van de formules (maar dan wel noemen hogere dekking van constante 
kosten en teveel gebruikte uren) kan ook goed zijn. 

Algemeen standaard vraag over de industriele onderneming. 



Opgave 5 Case Tropol  (bron 5-7) 14 punten 

1p 20 Onder welke groep vaste activa staat deze licentie op de balans van Tropol 
genoteerd?  

Immateriële vaste activa  

Vaste activa hoeft niet worden genoemd 

1p 21 Toon met een berekening aan dat de in 2016 verwachte afzet van Tropol 315.000 
stuks kappasondes is.  

62.500.000 x 0,24 x 0,42 x 0,05 = 315.000  

2p 22 Bereken voor Tropol de verwachte nettowinst over 2016 door de verkoop van de 
kappasondes (zie informatiebron 6). Vul hiertoe de uitwerkbijlage behorende bij deze vraag 
zo volledig mogelijk in.  

variabele kosten  per stuk (in euro’s)  

− onderdelen  30,00  

− loonkosten  40,00  

constante kosten  
 

− afschrijvingskosten CNC31  4,50              1p 

− afschrijvingskosten licentie  0,50  

standaardkostprijs  75,00  

nettowinstmarge  8,00  

verkoopprijs  83,00  

Berekeningen:  

De totale verwachte nettowinst over 2016: 315.000 x 8 = 2.520.000  1p 

2p 23 Kies de juiste letter en licht het antwoord toe.  

C     1p  

De variabele kosten dalen evenredig met de afzet mee. De constante 
kosten dalen niet en daardoor zal naar verhouding een groter deel van 
de dekkingsbijdrage gaan naar de dekking van de totale constante 
kosten. Dit gaat ten koste van het aandeel van de nettowinst 1p  

of  

Het verkoopresultaat daalt wel met 15%. De extra daling van de netto- 
winst wordt veroorzaakt door een nadelig bezettingsresultaat 1p  

Opmerking: Het tweede behaalde scorepunt kan alleen worden toegekend wanneer het 
eerste scorepunt is toegekend.  

Constante kosten per product zijn gestegen is goed, kostprijs gestegen is niet goed. 



1p 24 Toon aan met een berekening dat de jaarlijkse cashflow bij optie 2, nadat de 
investering in de CNC31 en de betreffende aanpassing zijn gedaan, 
€ 2.835.000 zal zijn (zie formuleblad) 

CF = Ontvangsten - uitgaven 

315.000 x (79 – (30 + 40)) = € 2.835.000 

3p 25 Bereken het totale investeringsbedrag per 1 januari 2018 van optie 2 (zie 
informatiebron 7).  

boekwaarde CNC31  11.250.000 x 1,4 – 2 x 315.000 x 4,50 =  12.915.000  1p 

boekwaarde licentie 8 x 315.000 x 0,5 =                  1.260.000   1p 

investering in aanpassing CNC31              3.528.000 

totaal            € 17.703.000   1p 

Let op: diverse doorwerkfouten vraag 22: 1,4, 11.250.000 en 4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4p 26 Welke optie kiest Tropol? Bereken hiertoe onder andere de netto contante waarde van 
optie 2 per 1 januari 2018 (zie formuleblad en informatiebron 6 en 7).  

. Contante waarde van de cashflows     

2.835.000 x  (  1-(1,078 ) / 0,07  )   16.928.631,27       

of  

a = 1/1,078  , r = 1,07, n=8, S = 5,971298506  

5,971298506 x 2.835.000 =       16.928.631,27       1p 

  

. Contante waarde van de restwaarde  

(11.250.000 x 1,4 x 0,1) / 1,078       916.664,34 

       17.845.295,61      1p 

. Totale investeringsbedrag per 1 januari 2018               

  (vraag 25)        17.703.000,00 

  Netto contante waarde optie 2        142.295,61       1p 

   

. Tropol kiest voor optie 2, want € 142.295,61 > € 56.057            1p 

 

Doorwerkfout bij restwaarde en investeringsbedrag. 

Conclusie moet verwijzen naar bedragen. 

 

Algemeen vraag 5 
Goede moeilijke vraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opgave 6 Tony Chocolonely  7 punten 

2p 27 Noem naast inschrijving bij de Kamer van Koophandel nog twee oprichtingseisen voor 
een bv.  

Oprichten moet via een notaris / opstellen van een notariële statuten)  

Storten van een minimumstartkapitaal (minimaal € 0,01)      1p per juist antwoord .  

Een aantal eisen zijn inmiddelsvervallen, maar worden toch nog in sommige methodes 
genoemd. Hierom zou ook goed zou kunnen worden gerekend: 

Minimum startkapitaal (zonder bedrag) 

Aanmelden belastingdienst 

Opstellen aandeelhoudersregister 

Verklaring van geen bezwaar, niet strijdig met de wet 

Minimaal % van het maatschappelijk aandelenkapitaal moet geplaatst zijn. 

2p 28 Bereken de emissiekoers in procenten waartegen de aandelen Tony’s Factory op 1 
september 2006 waren uitgegeven.  

 
32000+314.125 / 32000 *100% =1.081,64% of 

Nominale waarde 0,50 per aandeel, 64000 aandelen 

Agioreserve 314.125/64.000 = 4,91 

Emissie koers = 5,41/0,50 * 100% = 1081,64 

Opmerkingen: 
Aan het antwoord 100% worden geen scorepunten toegekend.  

Aan het antwoord 981,64% wordt 1 scorepunt toegekend 

€ 5,41 is 1 punt 

1p 29 Hoe blijkt uit de balansen dat in het boekjaar 30/9 2016 -30/9 2017 de voorraden bij 
Tony’s Factory grotendeels met kort vreemd vermogen worden gefinancierd?  

De toename van de balanspost Voorraad repen komt grotendeels overeen met de toename 
van de balansposten Crediteuren en Rekening-courant- krediet.  

Opmerking 
Beide balansposten (Crediteuren en Rekening-courantkrediet) moeten genoemd worden.  

NB. Het advies is uitgebracht aan het CVTE om het antwoord aan te passen ivm de term 
grotendeels. Hierover ontvangt u binnenkort bericht. 



 

2p 30 Noem twee redenen waarom de aandeelhouders negatief zouden kunnen oordelen 
over het voorstel van de directie.  

−  Er kan stemverwatering/zeggenschapsverwatering optreden.  

−  De winst moet (in de toekomst) over meer aandeelhouders worden verdeeld. 
    per juist antwoord 1p 

Daling beurskoers is onjuist  ivm bv, daling intrinsieke waarde aandelen bv is juist. 

Algemeen goede  afsluitende opgave, scores vallen tegen door tijdsdruk/vermoeidheid. 

 

 

Algemene indruk examen 

Pittig, goed vwo niveau 

Goede verdeling M&O onderwerpen 

Te weinig tijd,  bijna niemand eerder weg, veel vragen niet ingevuld (bv 26) door tijdnood 


