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ECONOMIE INTEGRAAL
VMBO GT3 HOOFDSTUK 5 RONDKOMEN SAMENVATTING

5.1

Budgetteren
Een begroting is een schatting van alle verwachte inkomsten en uitgaven.
Budgetteren is zorgen voor evenwicht tussen de verwachte inkomsten en
de verwachte uitgaven. Daarvoor stel je een budgetplan op. Van het besteedbare inkomen moet je zien rond te komen. Het besteedbare inkomen
= arbeidsinkomen + inkomen uit bezit + overdrachtsinkomen – belastingen,
premies en overige inhoudingen. Niet elke maand komt er evenveel geld
binnen.

5.2

Ontvangsten en uitgaven
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een speciale instelling die advies geeft over de besteding van de huishoudfinanciën. Het
Nibud verdeelt alle uitgaven in drie categorieën: dagelijkse uitgaven, incidentele uitgaven en vaste lasten. Huishoudelijke uitgaven zijn de dagelijkse
uitgaven voor de boodschappen. Incidentele uitgaven zijn niet-regelmatige
uitgaven en/of onverwachte uitgaven. Het is verstandig hiervoor geld te reserveren. Vaste lasten zijn uitgaven die op een vaste tijd terugkeren. De uitgaven zijn niet elke maand even hoog.

5.3

Tekort of overschot?
Een begrotingstekort bestaat als de verwachte uitgaven hoger zijn dan de
verwachte ontvangsten. Bij een begrotingsoverschot zijn de verwachte inkomsten hoger dan de verwachte uitgaven.
Je hebt een financiële tegenvaller als de werkelijke uitgaven hoger zijn dan
die je begrootte, of de werkelijke inkomsten lager zijn dan die je had begroot. Een structurele meevaller/tegenvaller ontstaat als de inkomsten blijvend groter/kleiner of de uitgaven blijvend kleiner/groter worden. Als het
gaat om een tijdelijke meevaller/tegenvaller wordt van een incidentele meevaller/tegenvaller gesproken.

5.4

Reserveren en bezuinigen
Om tekorten te voorkomen is het verstandig geld te reserveren voor grote
uitgaven in de toekomst. Reserveren is geld opzij leggen voor toekomstige
uitgaven. Als je geld tekort komt, zul je geld moeten lenen. Maar als je in
grote geldproblemen zit, moet je onherroepelijk op de uitgaven bezuinigen:
minder geld uitgeven dan voorheen.
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