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Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld genoeg? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.1 Wat is economie? 
Economie  = huishoudkunde, het gaat over geld en keuzes maken 
Huishouden  = een economisch zelfstandige eenheid van één of meer personen 
Gezin   = een huishouden van minimaal twee personen of meer 
 
Wettig betaalmiddel = munten en bankbiljetten (euro) 
Centrale bank  = De Nederlandse Bank (DNB) is verantwoordelijk  

   voor het verspreiden van munten en bankbiljetten 
Commerciële bank = personen en bedrijven kunnen tegen een vergoeding (rente) geld sparen of  

   lenen bij de bank 
 
Pinpas / bankpas = een pas waarmee je geld kunt opnemen bij een geldautomaat of kunt  

   betalen bij een betaalautomaat met behulp van een pincode.  
Chipknip  = een pas waarmee je kleine bedragen kunt betalen bij een betaalautomaat  

   zonder pincode. Je moet eerst geld overzetten (opladen) naar de chipknip  
   met behulp van een pincode (stop per december 2014) 

Elektronisch betalen = betalen doormiddel van een pinpas of chipknip 
 
Pincode  = persoonlijk identificatie nummer 
Geldautomaat  = een automaat waar je doormiddel van een bankpas geld kunt opnemen 
Betaalautomaat = een automaat waar je doormiddel van een bankpas geld kunt betalen 
 
Geld 

 Chartaal = munten en bankbiljetten (wettig betaalmiddel) 

 Giraal  = direct opvraagbare banktegoeden 
o Internet bankieren 
o Pinpas / chipknip 
o Creditcard 

 
Ruil 

 Directe ruil = producten voor producten ruilen 

 Indirecte ruil = producten voor geld ruilen (kopen) 
 
Producten 

 Goederen = materieel / stoffelijk (aan te raken) 

 Diensten  = immaterieel / onstoffelijk (niet aan te raken) 
 
Geldfuncties 

 Ruilmiddel / betaalmiddel = producten voor geld ruilen (kopen) 

 Rekenmiddel   = waarde bepaling 

 Spaarmiddel / oppotmiddel = het niet uitgeven van geld 
  

Internet verwijzing: 
www.dnb.nl 
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http://www.dnb.nl/
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Paragraaf 1.2 Hoe kom je aan geld? 

Berekening gemiddelde   gemiddelde = 
totaal van de getallen

aantal getallen
 

 
Inkomen  = het geld dat binnenkomt voor je huishouden 
Inkomensvormen 

 Inkomen uit arbeid = loon (salaris) 

 Inkomen uit bezit = rente, huur, winst & pacht 

 Overdrachtsinkomen = uitkering, subsidie, toeslag, zakgeld, kleedgeld etc. 
 
Uitkering  = een bedrag dat je van de overheid ontvangt, omdat je zelf geen inkomen  

   kunt verdienen of om je inkomen aan te vullen 
Loon in natura  = loon dat wordt betaald in producten i.p.v. geld 
 
Arbeidsongeschikt = langdurige ziekte 
Kinderbijslag  = de overheid betaald mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een  

   kind tot 18 jaar 
AOW   = Algemene Ouderdomswet, mensen die de pensioengerechtigde leeftijd  

   bereiken ontvangen een uitkering van de overheid zodat ze kunnen  
   stoppen met werken 

 
Oorzaken van inkomensverschillen bij gelijk aantal werkuren 

 Leeftijd 

 Ervaring 

 Opleiding 

 Verantwoordelijkheid 

 Omstandigheden 

 Diensten 
 
Modaal inkomen = gemiddeld inkomen (in 2014 was dit bruto €34.500) 
Minimumloon  =  
 

Berekening van week naar maand  maandbedrag = 
weekbedrag × 52

12
 

 

Berekening van maand naar week  weekbedrag = 
maandbedrag × 12

52
 

 
  

Internet verwijzing: 
www.svb.nl 

www.gemiddeld-inkomen.nl 
www.minimumloon.nl 
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http://www.svb.nl/
http://www.gemiddeld-inkomen.nl/
http://www.minimumloon.nl/
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Paragraaf 1.3 Hoeveel geld ga je uitgeven? 
Begroting  = een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende  

   periode 
 
Uitgaven 

 Dagelijkse uitgaven = kleine uitgaven die vaak voorkomen 

 Vaste lasten  = verplichte uitgaven door een overeenkomst (contract) 

 Incidentele uitgaven = grote uitgaven die niet vaak voorkomen 
 
Reserveren  = geld opzij zetten (sparen) om onverwachte uitgaven te betalen 
 

Berekening reservering per jaar   reservering per jaar = 
nieuwprijs

jaren
 

 
NIBUD   = Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft de consument tips en  

   advies om grip te krijgen op de financiën (geld) 
 
 
 
 
 
  

Internet verwijzing: 
www.nibud.nl 
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http://www.nibud.nl/


 
 

 4 

Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld genoeg? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 1.4 Sparen of lenen? 
Sparen   = reserveren, een deel van je inkomsten niet uitgeven 
Spaarrente  = een vergoeding van de bank omdat ze jouw geld gebruiken 
 
Spaarmotieven  = reden om te sparen 

 Sparen oor rente = geld op een spaarrekening zetten 

 Sparen oor een doel = om iets specifieks te kunnen kopen 

 Sparen uit voorzorg = onverwachte uitgaven kunnen betalen 
 

Berekening rentebedrag  deel = 
%

100
×  geheel 

 

Berekening rentepercentage  % = 
deel

geheel
× 100 

 
Rentepercentage is afhankelijk van 

 Hoogte van het spaarbedrag 

 Hoe lang je het spaarbedrag vastzet 

 De economische situatie in een land 
 
Lenen   = geld van anderen gebruiken 
Aflossen  = het terugbetalen van het geleende bedrag (schuld) 
Leenrente  = een vergoeding aan de bank om hun geld te mogen gebruiken 
Termijnen  = de maandelijkse betalingen (aflossing + rente) aan de bank 
 
Inkomen van de bank = de leenrente is hoger dan de spaarrente, het verschil hiertussen zijn  

   inkomsten voor de bank 
 

Internet verwijzing: 
www.actuelerentestanden.nl 
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http://www.actuelerentestanden.nl/

