Eindexamen economie vmbo gl/tl 2007 - I
havovwo.nl

Hoe gaan we sparen?
Bij de beantwoording van de vragen 6 tot en met 10 moet je soms gebruikmaken
van informatiebron 2 in de bijlage.
Ties en Saskia van Waveren uit Leeuwarden werken allebei. Elke maand
houden ze behoorlijk wat over op hun betaalrekening. Daarom hebben ze in
oktober 2005 een spaarrekening geopend. Ties en Saskia hadden € 4.000 op
hun betaalrekening staan, waarvan ze € 3.000 op de nieuw geopende
spaarrekening wilden storten.
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Ties en Saskia vergelijken verschillende spaarrekeningen. Het valt hen op dat
de rente bij internetsparen veel hoger is dan bij de andere spaarvormen.
Æ Geef een reden waarom de bank bij internetsparen een hoger
rentepercentage kan bieden.
Gebruik informatiebron 2.
Saskia vertrouwt het internet niet zo en daarom wil ze geen
internetspaarrekening. Ze wil liever een spaardeposito.
Een spaardeposito is voor Ties en Saskia niet mogelijk.
Æ Geef daarvan de oorzaak.
Gebruik informatiebron 2.
Ties en Saskia willen weten wat het hen oplevert als ze hun € 3.000 één jaar op
de kapitaalrekening laten staan.
Æ Welk bedrag aan rente ontvangen Ties en Saskia dan na één jaar? Geef de
berekening.
Eén van de zaken waar rekening mee gehouden moet worden als je gaat sparen
is de inflatie. In 2006 bedraagt de inflatie 1,5%. Op een internetspaarrekening
wordt in hetzelfde jaar gemiddeld 2,5% rente vergoed.
Hoeveel bedraagt de reële rente?
A 1,0%
B 1,5%
C 2,5%
D 4,0%
Gebruik informatiebron 2.
Ties en Saskia hebben geluk. In de Oudejaarsloterij van 2006 winnen ze
€ 25.000 belastingvrij. Ties besluit het hele bedrag te gaan beleggen in
aandelen. Saskia is niet blij dat Ties gaat beleggen in aandelen. Zij blijft liever
sparen.
Æ Geef hiervoor een argument.
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Hoe gaan we sparen?
Informatiebron 2: Spaarrekeningen bij de Postbank

Plusrekening:
- Rente 1,1%
- Geen minimum inleg
- 100% opnamevrijheid
Kapitaalrekening:
- Minimum inleg € 1.000
- Rentepercentage:
Bij de kapitaalrekening wordt het saldo in twee delen gesplitst:
Over het bedrag tot en met € 2.250 wordt 1,25% rente gegeven.
Over het bedrag boven € 2.250 wordt 1,7% rente gegeven.
- 100% opnamevrijheid
Internetsparen:
- Rente 2,5%
- Minimum inleg € 2.000
- Tot € 100.000 vrij opnemen
- Storten en opnemen alleen via internet
Spaardeposito's:
Vaste looptijd: rentepercentage:
1 jaar
1,5%
2 jaar
1,8%
3 jaar
2,0%
4 jaar
2,2%
- Minimum inleg € 3.500
- Bij tussentijds opnemen 0,5% retourrente (boeterente) over het opgenomen
bedrag, inclusief de rente.
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