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Bij dit examen horen een uitwerkboekje en een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
De meeste vragen in dit examen gaan over Vanderlist BV. 
 
 

 

 
Vanderlist verkoopt bijna alles op het gebied van 
caravans, kamperen en sport. 

 
 

 
1p  1 Een klant van Vanderlist komt terug met houten haringen om een tent mee vast te zetten. 

Hij zegt dat ze veel te snel breken. De klant heeft ook de bon bij zich. 
 
Hoe kan Vanderlist dit probleem het meest klantvriendelijk oplossen? 
A De klant zijn geld teruggeven om andere tentharingen te kunnen kopen.   
B De tentharingen terugnemen en de klant een tegoedbon geven. 
C De tentharingen terugsturen naar fabrikant en beloven de klant terug te bellen. 
D De tentharingen terugsturen naar fabrikant en zeggen dat de klant betere krijgt. 
 
 

1p  2 Vanderlist houdt het klein chemisch afval (KCA) van zijn kantoor apart van het andere 
afval. 
Welke van de volgende soorten afval is KCA? 
A flesjes opgedroogde correctievloeistof   
B onbruikbaar geworden diskettes 
C onbruikbaar geworden rollen plakband 
D oude geplastificeerde ordners 
 
 

1p  3 Vanderlist maakt van elk werkoverleg een verslag. 
Hoe heet het maken van zo'n verslag? 
A administreren 
B afspraken maken 
C noteren 
D notuleren   
 
 

1p  4 Op welke van volgende zaken heeft de Arbo-wet vooral betrekking? 
A de arbeidsverhoudingen tussen de werkgevers en de werknemers 
B de economische welvaart van de werknemers 
C de gezondheid van de werknemers   
D het arbeidsloon van de werknemers 
 
 

1p  5 In welk van de volgende gevallen zal de Arbo-dienst zeker een rol spelen? 
A bij een bedrijfsongeval   
B bij onderhandelingen over een nieuwe CAO 
C bij onderhandelingen over salarisverhogingen 
D bij ontslag 
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1p  6 Een toetsenbord dat voldoet aan de eisen van gezondheid en welzijn van werknemers is 
altijd  
A economisch verantwoord. 
B ergonomisch verantwoord.   
C goedgekeurd door de Arbo-dienst. 
D juridisch verantwoord. 
 
 

1p  7 Wie of wat bepaalt of een onderneming een ondernemingsraad moet instellen? 
A de directeur 
B de raad van commissarissen 
C de vakbonden 
D de wet   
 
 

1p  8 Welke van de volgende kaarten gebruikt men op de afdeling Personeelszaken? 
A afdrachtkaart 
B leverancierskaart 
C verlofkaart   
D voorraadkaart 
 
 

1p  9 Er is in Nederland een wet die verbiedt dat de afdeling Personeelszaken van Vanderlist  
zonder toestemming bepaalde gegevens van zijn werknemers binnen het bedrijf bekend 
maakt. 
Dat verbod geldt niet voor  
A de bankrekeningnummers die in de salarisadministratie staan. 
B de medische gegevens die op de personeelskaarten staan. 
C de verjaardagen die op de personeelskaarten staan.   
 
 

1p  10 Welk van de volgende programma's is het meest geschikt voor het vinden, opslaan en 
sorteren van grote hoeveelheden personeelsgegevens? 
A een databaseprogramma   
B een internetprogramma 
C een spreadsheetprogramma 
D een tekstverwerkingsprogramma 
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3p  11 Je krijgt op 10 maart 2003 het volgende memo. 
 
 

Op maandag 10 maart 2003 is mevrouw F.J. Carelsen, geboren: 4 september 1966, 
sofi-nummer: 1485.63.929 (Arbo-klantnr. 61455) weer in het bedrijf teruggekeerd.  
Zij was afwezig sinds 14 februari 2003 wegens een auto-ongeval. Zij gaat 
administratief werk doen en zal voorlopig niet terugkeren op de afdeling 
Tentreparaties. Mevrouw Carelsen werkt wel haar normale aantal uren 

 
 

 Vul met deze gegevens in het uitwerkboekje de herstelmelding in. 
 
 

2p  12 Vanderlist geeft iedere maand een personeelskrant uit. 
Daarin staan allerlei berichtjes uit het bedrijf en officiële mededelingen van de 
bedrijfsleiding. 

 Noem twee voorbeelden van die officiële mededelingen. 
 
 

1p  13 Vanderlist verstuurt een creditfactuur voor retour ontvangen goederen. 
Wat verandert er daardoor? 
A De schuld aan de crediteur neemt af. 
B De schuld aan de crediteur neemt toe. 
C De vordering op de debiteur neemt af. 
D De vordering op de debiteur neemt toe. 
 
 

1p  14 De rekening '8500 Opbrengst Verkopen' staat aan de 
A creditzijde van de balans. 
B creditzijde van de winst- en verliesrekening.   
C debetzijde van de balans. 
D debetzijde van de winst- en verliesrekening. 
 
 

1p  15 Een klant van Vanderlist betaalt een factuur. 
   Daardoor neemt bij Vanderlist het saldo van de rekening  

A '1300 Debiteuren' af.   
B '1300 Debiteuren' toe. 
C '1400 Crediteuren' af. 
D '1400 Crediteuren' toe. 
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Gebruik voor de vragen 16 tot en met 20 de boekingsstempels in het uitwerkboekje en het 
rekeningschema in de bijlage. 
 

3p  16  Codeer het volgende boekingsstuk. 
 
 
Nota nr. K 81   Datum: 13-03-2003 
Behandeld door: Vanderlist 
 
Shoarma bezorgd door 'Piramide’ voor personeel in verband met 
overwerk: 
 Shoarma € 125,- 
 BTW  €   23,75 
 Totaal  € 148,75 
 
Contant betaald 

 
 

2p  17  Codeer het volgende boekingsstuk. 
 
Intern document nr. ID 519  Datum: 17-03-2003 
Behandeld door: Vanderlist 
 
Kostprijs verkochte artikelen periode 2: 
 
         € 179.166,- 
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producent van slaapzakken en 
winterkleding 
Galliersweg 39 
5349 AT  OSS 

3p  18  Codeer het volgende boekingsstuk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACTUUR voor 
Vanderlist BV 
Montageweg 11 
3433 NT  NIEUWEGEIN 
 
*debiteurennummer 
 
1300.050 

*factuurnummer 
 
F 05021 

*factuurdatum 
 
05-03-2003 

 
artikelnr. 
 

aantal 
 

omschrijving prijs/stuk totaal netto 

120.009 
 

  3 Slaakzak Extreme 
200 x 80 

€ 125,- € 375,- 

120.015 
 

  5 Slaapzak Everest 
200 x 80 

€ 149,- € 745,- 

120.021 
 

10 Slaapzak Youngster 
160 x 80 

€   45,- € 450,- 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
totaal goederen 

 
€ 1.570,- 

korting 
 

..…% 

bedrag korting: 
 

€ ____ 

administratiekosten 
 

€ ____ 

vrachtkosten 
 

€ ____ 

BTW 19% over 
 

€ 1.570,- 

BTW-bedrag 
 

€ 298,30 

factuurbedrag 
 

€ 1.868,30 

* s.v.p. bij betaling vermelden. 
Bas Bons, producent van slaapzakken en winterkleding 

Tel.: 0412 – 63 49 41 Fax: 0412 – 63 49 98 
ABN-AMRO: 47.42.47.889 Postbank: 14454992 

E-mail: Sales@Bons.nl 
 

Op al onze verkopen, leveranties en dienstverleningen zijn de bepalingen van toepassing die gedeponeerd zijn 
bij de K.v.K. te Utrecht onder nr. 236. Deze bepalingen zijn ter inzage en gratis verkrijgbaar in ons bedrijf. 
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Terstege 
Nieuwehaven 161 
2801 CW  GOUDA 
 

3p  19  Codeer het volgende boekingsstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C A R A V A N S ,  K A M P E R E N  E N  S P O R T  
 
 
 
Factuurnummer*: F 10303 
Factuurdatum : 11 maart 2003 
Debiteurnummer* : 1300.020 
 
                                FACTUUR 
artikelnr. 
 

aantal 
geleverd

Omschrijving eenheids-
prijs in € 

totaal netto in € 

40112-03 100 Aluminium zandharing, 33 cm lang 2,75 275,- 

40161-03 250 Houten haring, 41 cm lang 0,95 237,50 

40248-03   50 Mammut, verzinkt staal 30 cm 1,45 72,50 

40249-03   50 Mammut, verzinkt staal 40 cm 1,95 97,50 

 
     

totaal goederen 
 

€ 682,50 

korting 
 

0% 

bedrag korting  
 

 

administratiekosten 
 
 

vrachtkosten 
 

BTW 19% over
 

€ 682,50 

BTW-
bedrag 

€ 129,68 

factuurbedrag 
 

€ 812,18 
 

* Bij betaling s.v.p. factuur- en debiteurnummer vermelden. 
 

Vanderlist B.V., Montageweg 11, 3433 NT  NIEUWEGEIN, 
tel.: 030-2581350, fax: 030-2583929 

Postbank 8966472 ABN-Amrobank 49.28.01.270 Internet: http//www.vanderlist.nl 
 

Op al onze verkopen, leveranties en dienstverleningen zijn de bepalingen van toepassing die gedeponeerd zijn 
bij de K.v.K. te Utrecht onder nr. 236. Deze bepalingen zijn ter inzage en gratis verkrijgbaar in ons bedrijf. 
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3p  20  Codeer het volgende boekingsstuk. 
 

 
 

2p  21 Vanderlist wil een koffieautomaat van € 1.542,- in vijf jaar met gelijke bedragen 
afschrijven. De restwaarde van de koffieautomaat is vastgesteld op € 300,-. 

 Bereken het bedrag van de jaarlijkse afschrijving. 
 
 

1p  22 Vanderlist verkoopt een gaskookplaat voor € 165,- inclusief 19% BTW. 
Wat is het BTW-bedrag? 
A €   26,34   
B €   31,35 
C € 133,65 
D € 138,66 
 
 

2p  23 De aanschafwaarde van een machine was op 1 januari 1999 € 18.000,-. 
De afschrijving is € 3.600,- per jaar. 

 Bereken de boekwaarde op 1 januari 2003. 
 
 

1p  24 Aan het eind van het eerste kwartaal staat in de boekhouding van Vanderlist: 
 
inkopen  € 750.000 BTW over de inkopen € 142.500 
verkopen € 950.000 BTW over de verkopen € 180.500 
 
Welk BTW-bedrag moet Vanderlist na verrekening over dit kwartaal afdragen? 
A €   38.000   
B € 142.500 
C € 180.500 
D € 323.000 
 

 
 
 

POSTBANK 
in Euro 

Datum              Girorekening Bladnr.             Volgnr. 
14-03-2003          8966472 1                         29   

4265701 Vorig saldo 
Vanderlist BV 15.294,58 
Montageweg 11 Totaal afgeboekt bedrag Totaal bijgeboekt bedrag 
3433 NT NIEUWEGEIN 364,27 17,42

Nieuw  saldo 
14.947,73 

Geboekt op Code    nr. Naam-omschrijving Girorekening  Bedrag af Bedrag bij

11-03   OV Cramer BV 738399 364,27 
wegens FACTUUR 50504

12-03   VZ Rente februari 2003      17,42

Afrekening Zakelijke GIROrekening 
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2p  25 Op 1 januari 2000 kocht Vanderlist een bedrijfswagen voor € 45.000,-. 
Hij schrijft per jaar 20% van de aanschafwaarde af. De restwaarde is nul. 

 Op welke datum is de bedrijfswagen helemaal afgeschreven? 
 
 

2p  26 Vanderlist repareert de caravan van een klant. 
De reparatie duurt 2 uur. 
De monteur gebruikt voor € 229,94 aan materialen. 
Het standaarduurloon van de monteur is € 45,-. 
De BTW bedraagt 19%. 

 Bereken het totale bedrag dat de klant voor deze reparatie moet betalen. 
 
 

1p  27  Wat betekent de afkorting BTW? 
 
 
2p  28 Een leverancier van Vanderlist, de firma Lentegroen, had in 2002 een gemiddeld eigen 

vermogen van € 350.000,-. De opbrengst van dat vermogen was € 31.000,-. 
 Bereken de rentabiliteit van het eigen vermogen. 

Rond het antwoord af op 1 decimaal. 
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De volgende vragen gaan over de balansen van W. Smaal. 
 

3p  29 Op de volgende balansen van W. Smaal ontbreken zes bedragen. 
 

Balansen W. Smaal per 1 januari 2002 en 2003 (in euro's) 
 

Debet Credit 

 2002 2003  2002 2003 

Vaste activa 310.000 353.000 Eigen vermogen   

Vlottende activa 106.000 108.000 Vreemd vermogen lang 140.000 162.000 

Liquide middelen 44.000 48.000 Vreemd vermogen kort 40.000 57.000 

 
Totaal  

 
 

 
 

 
Totaal 

 
 

 
 

 
 Bereken de ontbrekende zes bedragen en vul ze in het uitwerkboekje in. 

 
 

1p  30  Bereken het gemiddelde eigen vermogen van Smaal in 2002. 
 
 

3p  31  Bereken de liquiditeit van Smaal per 1 januari 2002. 
Gebruik de balansen en de formule: 
liquiditeit =  vlottende activa + liquide middelen   
   kort vreemd vermogen  
Rond het antwoord af op 1 decimaal. 

 
 

2p  32  Was Smaal per 1 januari 2002 wel of niet liquide? 
 Verklaar je antwoord. 
 
 


