
Domein E:
Ruilen over de tijd



Gelijkenis van de talenten

• https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-25

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-25


Domein E: Ruilen over de tijd

Je kan lenen zien als ruilen:

Een boer kan geld lenen om een stuk land te kopen, met de 
opbrengsten die hij betaalt kan hij de lening aflossen. 

Je kan zeggen dat hij eigenlijk het stuk land leent en hij betaalt terug 
met het graan. Jaarlijks gaat dus een gedeelte van het graan naar 
aflossing. Er wordt geleend, maar op de achtergrond is er nog steeds 
sprake van ruil van goederen en diensten. De ruil vindt plaats over 
de tijd, maar er is nog steeds sprake van een ruil.

http://economiemeijer1973.blogspot.nl/2010/09/ruilen-over-tijd.html

http://economiemeijer1973.blogspot.nl/2010/09/ruilen-over-tijd.html


Dossier economie:
Ruilen over de tijd
• https://schooltv.nl/video/dossier-economie-ruilen-over-tijd/

https://schooltv.nl/video/dossier-economie-ruilen-over-tijd/


Intertemporele substitutie
•Ruilen is makkelijk door:
•Geld (ruilmiddel)
•Tijd (rente is de prijs van tijd, deze maakt het 

makkelijker om te ruilen over tijd)

•Sparen: Het uitstellen van Consumptie
• De consumptie van nu, wordt vervangen door consumptie in de 

toekomst



Ruilen over de tijd:

• Bij Gezinnen:
• Levensloop
• Sparen & Lenen
• Pensioen

• Bij Bedrijven:
• Productlevenscyclus
• Innovatie
• Inkomsten & Uitgaven
• Balans & Resultatenrekening

• Bij de Overheid:
• Inkomsten & Uitgaven
• Miljoenennota
• Investeren



Lifelong learning…
Menselijk kapitaal

Verdiencapaciteit



De economische levensloop

Lenen

Sparen



Voorraadgrootheid/ Stroomgrootheid

•Voorraadgrootheid:
• De financiële stand van zaken op een bepaald moment

• Bezittingen en schulden

• Banksaldo

• Schuld

•Stroomgrootheid:
• De financiële veranderingen in een bepaalde periode

• Begroting

• Inkomen in een bepaalde periode



Voorraadgrootheid/ Stroomgrootheid



Sparen:
•Waarom?
•Zekerheidsmotief
•Doelmotief
•Vermogensmotief

•Oefenen: Opgave 12&13

•https://www.robeco.nl/hulp/beleggingstools/
sparen-vs-beleggen.jsp

https://www.robeco.nl/hulp/beleggingstools/sparen-vs-beleggen.jsp


Lenen: De prijs van ongeduld

•http://humortv.vara.nl/ca.1549.lenen-lenen-
lenen.html

•Waarom lenen?
• Tegenslag opvangen (denk aan documentaire)
• Voor aanschaf dure goederen (ik wil een camper)\
• Tijdelijk tekort opvangen

•Kopen op afbetaling
•Mobiele telefoon

http://humortv.vara.nl/ca.1549.lenen-lenen-lenen.html
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/22-08-2016/gratis-mobieltje-bij-een-all-in-abonnement/


https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=qIENntNdec4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=qIENntNdec4


https://www.youtube.com/watch?v=tjpA4TDRgIE

https://www.youtube.com/watch?v=tjpA4TDRgIE


Rente komt tot stand door vraag en 
aanbod…



De prijs van 
tijd: Rente

• Waarom gaat de reporente zo omlaag in 2009?

• Waarom zit er verschil tussen de reporente en de 
Hypotheekrente?

• Waarom zit er verschil tussen de reporente en de 
inflatie?

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2009/34/renteverlagingen-ecb-leiden-doorgaans-tot-lagere-hypotheekrente


De prijs van 
tijd: 

Rente

• Waarom gaat de reporente zo omlaag in 2009?
• Lage rente zorgt ervoor dat mensen makkelijker lenen 

en daarom meer gaan consumeren. Dat zorgt ervoor 
dat de economsiche groei (weer) toeneemt.

• Waarom zit er verschil tussen de reporente en de 
Hypotheekrente?
• Daar zit de winstmarge van de banken tussen. (Banken 

lenen geld van de centrale bank, en lenen dat uit aan 
ons.

• Waarom zit er verschil tussen de reporente en de 
inflatie?
• Waarom zou je geld lenen als dat door inflatie meteen

duurder is dan dat je aan rente betaalt? Dus nromaal
gesproken is de rente hoger dan de inflatie

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2009/34/renteverlagingen-ecb-leiden-doorgaans-tot-lagere-hypotheekrente


Leg uit:

•Waarom is er een negatief verband tussen de rente 
en de koers van aandelen?

•Wat is het gevolg van een lagere rente voor de 
structuur van de economie?

•Wat is het gevolg van een lagere rente voor de 
conjunctuur (bestedingen) van de economie?

• Leg het volgende plaatje uit:



Leg uit:

• Waarom is er een negatief verband tussen de rente en de koers 
van aandelen?
• Als de rente daalt, gaan mensen eerder aandelen kopen, en stijgt dus de 

vraag naar aandelen. Daardoor stijgt ook de koers van aandelen.

• Wat is het gevolg van een lagere rente voor de structuur van de 
economie?
• Lage rente leidt tot meer lenen, en dus meer investeren in machines. 

Daardoor is er dus meer kapitaal, of is de kwaliteit van kapitaal beter.

• Wat is het gevolg van een lagere rente voor de conjunctuur 
(bestedingen) van de economie?
• Meer lenen, dus meer consumeren dus meer bestedingen, dus betere 

conjunctuur.

• Leg het volgende plaatje uit:
• Als de rente op je spaarrekening lager is dan de inflatie, neemt de 

reele waarde van de spaargeld af. 



Hoeveel geld heb je over voor
onmiddelijke consumptie?
(wanneer ga je lenen om meteen te
consumeren?)



Opgave 18: 
Rente voor lening 5%
Individuele prijs voor tijd 10%
Ga je sparen of Lenen?



Je gaat lenen… 

Mensen die lenen gebruiken een hogere 
individuele prijs (bij Jeroen 10%) voor tijd 
dan de algemene prijs voor tijd (5%).



“Het kost me veel te veel tijd 
(=geld) als ik erop moet wachten… 
dus ik leen liever”



Deel 2: Ondernemingen in de tijd…

• Sparen

• Lenen

• Investeren

• Consumeren

http://www.pearsoneducation.nl/high/hoofdstukken/9043010715_hoofdstuk.pdf


•Star – Vasthouden:
• Deze eenheid is winstgevend en het is de moeite waard om te 

investeren in deze eenheid, zodat de positie in de toekomst 
behouden wordt.

•Cash cow – Oogsten:
• Een cash cow is winstgevend, maar er is weinig groeipotentie. 

De strategie voor deze eenheid is ‘oogsten’. Dit betekent zo 
weinig mogelijk investeren om de positie te behouden. De 
opbrengsten van een cash cow kunnen worden besteed aan een 
star of een question mark.

•Question mark – Bouwen:
• De eenheid is nog weinig winstgevend, maar heeft potentie om 

uit te groeien naar star. Er zijn grote investeringen nodig om het 
relatieve marktaandeel te vergroten.

•Dog – Desinvesteren:
• Een dog is weinig winstgevend en heeft geen groeipotentie. Het 

is dus niet de moeite waard om te investeren in een dog.





Waarom zijn investeringen in O&O (R&D)
anders dan andere investeringen?

•Ze kunnen zeer winstgevend zijn…
•Senseo
• Ipod

• http://www.nu.nl/economie/815092/douwe-egberts-verliest-
octrooi-op-senseo-koffiepads.html

•Veel onzekerheid:
•Onderzoeksonzekerheid
•Marktonzekerheid
•Concurrentieonzekerheid

http://www.nu.nl/economie/815092/douwe-egberts-verliest-octrooi-op-senseo-koffiepads.html


‘Firma Drashlah verkoopt schaatsen’

Balans Firma Drashlah 31-12-2011
Activa/debet Passiva/credit

Gebouwen 500 Eigen vermogen 400

Inventaris 50 Hypotheek 300

Voorraad 200 Lening Bank 100

Debiteuren 50 Crediteuren 50

Bank 50

Totaal activa 850 Totaal Passiva 850

Wat heb ik in 
bezit?

En hoe is dat 
bezit 

gefinancierd?



Balans Firma Drashlah 31-12-2011

Activa/debet Passiva/credit

Gebouwen 500 Eigen vermogen 400

Inventaris 50 Hypotheek 300

Voorraad 200 Lening Bank 100

Debiteuren 50 Crediteuren 50

Bank 50

Totaal activa 850 Totaal Passiva 850

‘Firma Drashlah verkoopt schaatsen’



Drashlah start 
zijn onderneming

Firma Drashlah 01-01-2012

Activa/debet Passiva/credit

Bank 10.000 Eigen

vermogen 

10.000

Totaal Activa 10.000 Totaal Passiva 10.000

Hij stort  
€10.000 van zijn 
privérekening 
op z’n zakelijke 
rekening.



Drashlah koopt 
schaatsen in…

Firma Drashlah 20-01-2012

Activa/debet Passiva/credit

Bank 4.000 Eigen

vermogen 

10.000

Voorraad 6.000

Totaal Activa 10.000 Totaal Passiva 10.000

Hij koopt bij 
Zandstra  60 
paar schaatsen 
met een 
inkoopprijs van 
€100,-

(€6.000 aan 
schaatsen.)



Drashlah gaat 
verkopen…

Firma Drashlah 02-02-2012

Activa/debet Passiva/credit

Bank 4.000 Eigen

vermogen 

10.000

Voorraad 1.000 Winst 7.000

Kas 12.000

Totaal 

Activa

17.000 Totaal 

Passiva

17.000

Hij verkoopt per kas 50 
schaaten met een 
inkoopprijs van  €100,-
voor  € 240,00 

De voorraad daalt met :
50 x € 100,- =  €   5.000,-

Mijn  kas stijgt met:
50 x €240,- =  € 12.000,-

Mijn  winst stijgt met:
50 x €140,- =  €   7.000,-



Drashlah start zijn onderneming:

Firma Drashlah 05-02-2012

Activa/debet Passiva/credit

Bank 4.000 Eigen

vermogen 

10.000

Voorraad 5.000 Winst 7.000

Kas 12.000 Crediteure

n

4.000

Totaal 

Activa

21.000 Totaal 

Passiva

21.000

Er worden 40 schaatsen met 
een inkoopprijs van  €100,-
gekocht op 
05-02-2012

Hij betaalt later want de 
factuur is nog niet binnen

Mijn schuld aan mijn 
leverancier neem toe met:  
€4.000,-.

Deze leverancier is dan een 
crediteur:

crediteuren neemt toe met: 
€4.000,-
Voorraad neem toe met:   € 
4.000,-



Onthoud goed:

Eigen vermogen is het geld dat 
je zelf in het bedrijf steekt

• Eigen vermogen is niet 
hetzelfde als kas of bank

• Het eigen vermogen verandert 
door: privé storting,  maken 
van winst /verlies, privé 
opname 

Bezittingen & EV & VV
• Bezittingen: Links/Debet

• Eigen vermogen en Vreemd 
vermogen: Rechts/credit

Of:

Links staan de bezittingen en 
rechts staat in een balans hoe 
ik aan het geld voor de 
bezittingen ben gekomen. 



Resultatenrekening: 
(stroomgrootheden)



Inflatie:

•Het gemiddeld prijspeil stijgt, je kunt minder kopen
van hetzelfde geld.
• Gevolg: Koopkracht daalt

•Voorbeeld:
• In 1923 was de prijs van brood: 7 cent, nu is de prijs van 

brood 200 cent 
• Hoeveel % is de prijs van brood toegenomen?

• Een huis kost tegenwoordig 200.000 euro:
• Wat kostte een huis ongeveer in 1923? 

• (zie inflatie uit vorige opgave)

• Hoeveel broden kostte een huis in 1923?

• Hoeveel broden kost een huis nu?



Consumentenprijsindexcijfer
•De veranderingen van de kosten van 

levensonderhoud

•CPI = Inflatie

•Het inflatiemonster:

•http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/prijzen/nieuws/default.htm

https://www.youtube.com/watch?v=TaoxxKXPsWE
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/nieuws/default.htm


Hoe bereken je de inflatie?

•Deel-prijsindexcijfers & bestedingsaandelen:

•Gewogen gemiddelde:
• Gemiddelde van 7,8,7,8,3,3

• 36/6 = 6.0 (je mag over…)
• Maarrr…. Die twee drieën waren toetsen die 2x meetelden….

• 7,8,7,8, 3 (x2), 3 (x2) = 42/8 = 5.3 (helaas… je blijft zitten)

• Indexcijfers:
• Domein A: Vaardigheden

• https://www.youtube.com/watch?v=6arBtFfW18w

https://www.youtube.com/watch?v=6arBtFfW18w


Hoe bereken je de inflatie?

•bestedingsaandeel:
•50% 44% 6%

• 50% van mijn inkomen gaat op aan brood…
• Let op! Totaal is natuurlijk 100% 



Hoe bereken je de inflatie?

• Brood: 1,- naar 1,05
• Benzine: 0,50 naar 0,54
• Kaviaar:  200 naar 198

•Deel-prijsindexcijfer:
• 105 108 99

• Brood is 5% duurder geworden, benzine 8% enz.



Consumentenprijsindexcijfer:
Som van (bestedingsaandelen x (deel)prijsindexcijfers)
--------------------------------------------------------------------------- = CPI
Totaal van de bestedingsaandelen (=100)

Uitwerking:

(50X105 + 44X108+6X99)
--------------------------------------------- = 105.96% = CPI
100

De inflatie is dus 5.96%

http://www.youtube.com/watch?v=WhJIRjYlmmg

http://www.youtube.com/watch?v=WhJIRjYlmmg


Inflatie: Goede instructievideo



Oefenen: Oude examenopgave Havo
In de eerste maanden van 2001 is de inflatie gestegen. President 
Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) verwachtte al in het 
begin van 2001 dat de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) 
in 2001 boven de 4,5% zou uitkomen. Een van de oorzaken van de 
toenemende inflatie is de stijging van de tarieven voor mobiele 
telefonie.

De grote telecombedrijven hebben begin 2001 hun tarieven fors 
verhoogd, Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn 
in 2001 de telecommunicatiediensten 18% duurder geworden en de 
overige goederen en diensten 4,2%. Ook heeft het CBS naar 
aanleiding van een nieuw budgetonderzoek de wegingsfactor van 
telecommunicatiediensten bij de berekening van de 
consumentenprijsindex (CPI) in 2001 verhoogd tot 3%.

a. Leg uit hoe het resultaat van een budgetonderzoek voor het 
CBS aanleiding kan zijn de wegingsfactor van 
telecommunicatiediensten te verhogen.

b. Toon met behulp van een berekening aan dat de stijging van de 
CPI in 2001 volgens het CBS ook boven de 4,5% ligt.



Antwoord: Examenopgave

a) Uit het antwoord moet blijken dat het aandeel van 
de uitgaven aan telecommunicatiediensten in het 
gemiddelde consumptiepakket is gestegen.

b) Een voorbeeld van een juiste berekening is:

(0,03 × 118) + (0,97 × 104,2) = 104,614 

Dat is dus een toename van 4,6% en dit is hoger dan 
4,5%



Nominaal vs. Reëel

•Chris heeft in een bepaald jaar een 
•Nominaal Rendement van 5.2%
•De inflatie (CPI) is 3.3%

•Wat betekent een nominaal rendement?

•Is hij er in koopkracht op vooruit gegaan? 
(schatten)

•Reken zijn reële rendement uit: (koopkracht)

“de inflatie eruit filteren”   105.2/103.3 x 100 = 101.84



Reëel inkomen/Koopkracht



Deel 3: Overheid in de tijd

•Spaart de overheid?

•Leent de overheid?

•Investeert de overheid?



Collectieve goederen

•Wat zijn het?
•Niemand kan van het gebruik worden uitgesloten
•Niet 'rivaliserend' bij consumptie.
•Geen prijs vast te stellen voor gebruik.

•Mag de overheid je daarvoor lenen?
•Geef een argument vóór
•Geef een argument tegen



Mag de overheid daarvoor lenen?

Argument vóór:
•Als het je het later weer

terug kan verdienen:
• Infrastructuur
• Onderwijs

Argument tegen:
•Net als thuis kan je 

gewoon niet meer 
uitgeven dan je 
binnenkrijgt…

• Je met rente betalen,
dus dat kost meer geld.



Mag je daarvoor lenen?
Tot 1900:

Een tekort was niet toegestaan. 

1900 – 1950: 

Guldenfinancieringsregel. (alleen uitgeven wat je binnenkrijgt) 
Alleen voor overheidsinvesteringen lag het anders. 

Die zorgen voor economische groei en hogere belastinginkomsten dus dat 
mocht. 

Daarna:

- Keynes: Rekening houden met conjunctuur. Overheid mag uitgeven om 
economie te stimuleren. (in domein H/I meer)

- Trend:
Je mag rekening houden met de trend in de economie. Dus uitgaven 
mogen groter zijn dan inkomsten las er in de toekomst economische groei 
wordt verwacht. 



Opdracht: Overheidsfinanciën

1. Lees eerst te tekst goed door:

2. Met welk plan ben je het heel erg eens?
Leg uit waarom…

3. Met welk plan ben je het niet eens?
Leg uit waarom…

https://www.rijksoverheid.nl/regering/plannen-kabinet-voor-

2020

https://www.rijksoverheid.nl/regering/plannen-kabinet-voor-2020


Nederlandse staatsschuld



Onderwijs:

Voorbeeld van een goede investering:

WAAROM?
Positieve externe effecten:

-Hoog maatschappelijk rendement
-Hogere productiviteit
-Hogere economische groei
-Hogere belastingopbrengsten

-Minder drop-outs…



Staatsschuld

•Staatsschuldquote:
•Staatsschuld in % van het BNP
•Moet onder 60% zijn
(convergentiecriteria)

http://www.destaatsschuldmeter.nl/

http://www.destaatsschuldmeter.nl/


Actuele cijfers / Miljoenennota

https://www.primaindeklas.nl/miljoe
nennotaposter/

https://www.primaindeklas.nl/miljoenennotaposter/


• Hoge rentekosten1

• Hogere rente door druk
op kapitaalmarkt2

• Hoge rente leidt tot 
inflatie3

Gevolgen van een te hoge
staatsschuldquote:



Financieringssaldo

Aflossingen – Begrotingstekort =

Financieringstekort: 10-15 = 5
Dus: Staatsschuld neemt toe met 5

Kapitaalmarkt

WOPKE

Aflossing (10 mld.)

Begrotingstekort (15 mld.)



Domein E:
Verplichte context: 

Sociale Zekerheid & 

Pensioenen



Solidariteit…

Omslagstelsel

• Ik betaal via mijn loonstrookje 
voor de mensen die nu tekort 
komen…

•AOW

Kapitaaldekkingsstelsel
• Ik betaal via mijn loonstrookje 

premie. De overheid beheert 
dat geld, maakt er (hopelijk) 
meer van en betaalt het me uit 
als ik het nodig heb

• (bedrijfs) pensioen



Nederland als verzorgingsstaat:

• De overheid staat garant voor het welzijn van haar 
onderdanen:

•Bestaanszekerheid:

Met bestaanszekerheid bedoelen we 
inkomensbescherming. Wanneer iemand om bepaalde 
redenen niet zelf een voldoende inkomen kan verwerven 
biedt de sociale zekerheid alsnog inkomenszekerheid en 
daarmee dus bestaanszekerheid



Financiering van Sociale zekerheid:

Wat krijgt de overheid nu binnen op je loon?

Brutoloon: €1.000,-
- Premies werknemersverzekeringen: €70,-

Loonheffing:
- Loonbelasting €150,-

- Premies volksverzekeringen: €100,-

Totaal af: €320,-

Nettoloon: €680,-



2 x Sociale verzekeringen:
• Werknemersverzekeringen.

• Je betaalt premie als je werkt. Dan ben je verzekerd als je een 
ongeluk krijgt of werkloos wordt. De premie betaal je dus voor jezelf. 
(WW, WIA, ZW, WAZO) 

• Volksverzekeringen. (diakonie…)
• Je betaalt premie als je werkt, voor de mensen die niet werken. Voor 

mensen die te oud zijn of die weduwe zijn. Deze premies beginnen 
bijna altijd met een A. (AOW, AWBZ, ANW,AKW)



Draagvlak

• I / A – ratio:
• Inactieven vs. Actieven (130)

• Maken opgaven:
• Meerkeuze

• Open: 1 t/m 8



Algemene kenmerken:

Verschillende risico’s 

•Elke verzekering biedt dekking tegen z’n 
eigen risico’s
•Bijvoorbeeld: werkloos

• WW als hij ontslagen is

• ZW als het komt omdat hij ziek is (en later Wia)

• Medische kosten: ZVW of AWBZ



Hoe bouw je je pensioen op?

•Meeste mensen:
•AOW + aanvullend pensioen
•AOW: Volksverzekering, krijgt iedereen.
•Pensioen: Moet je zelf opbouwen. Doe je via 

pensioenfondsen. (ABP, bedrijfspensioenen 
etc.)
•Aangevuld (soms) door eigen investeringen





Pensioen! Wat is waar???? ☺

Deel 1:

https://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

Reactie:

https://www.youtube.com/watch?v=udT1yU3x8d0

Borgers:

https://www.youtube.com/watch?v=2AQcLZHWoHc

https://www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ
https://www.youtube.com/watch?v=udT1yU3x8d0
https://www.youtube.com/watch?v=2AQcLZHWoHc


Waardevast vs. Welvaartsvast

•Waardevast:
•Uitkering krijgt door inflatie steeds minder 
waarde:
• €500,- (2% inflatie) → je kan steeds minder brood 

kopen voor €500,-

• Oplossing:
• Uitkeringen verhogen met hetzelfde percentage als de inflatie



Waardevast vs. Welvaartsvast

•Welvaartsvast:
• Lonen stijgen meestal harder dan de inflatie →

dus bij waardevaste uitkeringen zal het verschil in 
welvaart tussen werkenden en uitkeringen

•Oplossing:
• Uitkeringen laten stijgen met hetzelfde percentage als de 

gemiddelde loonstijging 



Kapitaaldekking vs. Omslagstelsel

•Kapitaaldekking:
• Pensioenfonds (bedrijfspensioen)

•Omslagstelsel
• Bijvoorbeeld: AOW (staatspensioen)



Pensioen

•Het sprookje….?!
•Hoe is eigenlijk ons pensioen opgebouwd?
•http://www.youtube.com/watch?v=N6_03OQHo

Bw

•Zembla:
•https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het

-pensioensprookje

http://www.youtube.com/watch?v=N6_03OQHoBw
https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/het-pensioensprookje


Bij de documentaire…

•Hoe is ons pensioen opgebouwd?

•Waarom probeert een PF meer geld te maken met 
jouw inleg?

•Waarom zijn de PF in de problemen gekomen?

• Leg uit waarom het maar de vraag is of jij later 
pensioen krijgt… (volgens deze doc.)

•Wat kunnen we aan dit probleem doen?



Een heleboel termen:

•Flexibele pensionering…

•Deeltijdpensioen…

•Waardevaste uitkering…

•Welvaartsvaste uitkering…

•Kapitaaldekkingsstelsel…

•Omslagstelsel…



Hoe houden we het betaalbaar?

•Privatiseren

•Fraudebestrijding

•Inbouwen van prikkels

•Aanscherping van bestaande regels

•Bevorderen van arbeidsparticipatie


