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Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5e editie 
Samenvatting Hoofdstuk 2 Kom je ermee uit? 

Exameneenheid: Consumptie 

Paragraaf 2.1 Hoe betaal jij? 
Saldo   = het bedrag dat op je bankrekening staat 

 Debet (D) = negatief banksaldo  (min / rood staan)  

 Credit (CR) = positief banksaldo (plus) 
 
Ruil 

 Directe ruil = producten voor producten ruilen 

 Indirecte ruil = producten voor geld ruilen (kopen) 
 
Geldfuncties 

 Ruilmiddel / betaalmiddel = producten voor geld ruilen (kopen) 

 Rekenmiddel   = waarde bepaling 

 Spaarmiddel / oppotmiddel = het niet uitgeven van geld 
 
Geld 

 Chartaal = munten en bankbiljetten (wettig betaalmiddel) 

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

 
Vreemde Valuta = vreemd geld, ander geld dan je eigen valuta (euro) 
Wisselkoers  = de prijs om vreemde valuta te kopen (wisselen) 
Provisie   = transactiekosten, kosten die je moet betalen om geld te wisselen 
 
Berekeningen wisselkoers  bedrag vreemd valuta = bedrag euro × lage wisselkoers 
 

waarde in euro =
bedrag vreemde valuta

koers per euro
 

 
Banken   = bemiddelen tussen vraag en aanbod van geld 

 Sparen  = aanbod van geld, geld niet uitgeven (reserveren) 

 Lenen  = krediet / vraag naar geld, geld van een ander uitgeven 
Rente   = interest / kredietkosten, de prijs om geld te lenen 
Aflossen  = het terugbetalen van het geleende bedrag (schuld) 
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Paragraaf 2.2 Heb jij overzicht? 
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 
 
Begroting  = een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende  

   periode 
Budgetteren  = inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen 

 Bezuinigen  = minder geld uitgeven 

 Inkomsten verhogen = meer inkomen ontvangen 

 Lenen   = geld van een ander uitgeven 
 
NIBUD   = Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, geeft de consument tips en  

   advies om grip te krijgen op de financiën (geld) 
 
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 
 
  

Internet verwijzing: 
www.nibud.nl 

l 

http://www.nibud.nl/
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Paragraaf 2.3 Spaar je genoeg? 
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 
 
Interest   = rente / kredietkosten, de prijs om geld te lenen 
Rentepercentage = %, de rente is op jaarbasis 
 
Berekening rentebedrag per maand 

rentebedrag per x maand =
rente % × bedrag

12
× aantal maanden 

 
Spaardeposito  = geld voor een lange tijd vastzetten, waardoor je een hogere vaste rente  

   ontvangt 
 
Beperkende voorwaarden 

 Minimaal stortingsbedrag per periode 

 Boeterente bij voortijdig geldopname 

 Hogere rente als het spaarbedrag hoger wordt 
 
Inflatie   = algemene prijsstijging van producten 
Koopkracht  = hoeveelheid producten die je met je inkomen kunt kopen. De koopkracht is  

   afhankelijk van  

 Inflatie 

 Inkomen 
 
Beleggen  = aandelen kopen en verkopen, met het idee om hier geld mee te verdienen.  

   Beleggen is risicovol, omdat je er ook geld mee kan verliezen. 
Aandelen  = stukjes bedrijf die verhandeld worden op de aandelenbeurs 
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Paragraaf 2.4 Geld lenen kost geld! 
Krediet   = lenen / vraag naar geld, geld van een ander uitgeven 
Aflossen  = het terugbetalen van het geleende bedrag (schuld) 
Kredietkosten  = rente / interest, de prijs om geld te lenen 
 
Leenmotieven 

 Opvangen van tijdelijke liquiditeitstekorten 

 Aanschaf duurzame consumptiegoed 

 Opvang van calamiteiten  
 
Consumptief krediet = een lening voor de aankoop van een consumptiegoed 

 Persoonlijke lening = een lening met een afspraak over welk bedrag je leent en in  
   hoeveel termijnen je aflost 

 Doorlopend krediet = een lening waarbij je tot het kredietlimiet mag lenen en waarbij je  
   in termijnen aflost  

 Koop op afbetaling = een lening waarbij je de aankoop van een product in termijnen  
   terugbetaald aan de leverancier en waarbij je direct eigenaar bent 

 Huurkoop  = een lening waarbij je de aankoop van een product in termijnen  
   terugbetaald aan de leverancier en waarbij je na betaling van het  
   laatste termijn eigenaar wordt 

 Hypothecaire lening = een lening voor aanschaf van een onroerend goed/zaak. Het  
   onroerend goed is in deze lening onderpand, waardoor het  
   financieel risico voor de geldverstrekker lager is.  

 
Onroerend goed/zaak = gebouw & grond 
Onderpand  = bij wanbetaling mag de geldverstrekker het onroerend goed verkopen om  

   de lening af te lossen. 
Risico   = de kans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet verwijzing: 
www.afm.nl 

www.nibud.nl  

http://www.afm.nl/
http://www.nibud.nl/

