
Vragen in willekeurige volgorde.   

Meerdere juiste antwoorden zijn mogelijk. 

Hoofdstuk 1 

1) K0  

a. wordt gelezen als kaa oo en betekent de oude of oorspronkelijke waarde van een 

kapitaal 

b. wordt gelezen als kaa oo en betekent de knock-out waarde van een kapitaal 

c. wordt gelezen als kaa nul en betekent de oorspronkelijke of beginwaarde van een 

kapitaal; het kapitaal op het tijdstip nul op de tijdas 

2) Rente is 

a. het verschil tussen K0 en Kn 

b. een vergoeding voor degene die een kapitaal ter beschikking stelt 

c. een vergoeding voor iemand die zijn kapitaal zelf gebruikt 

3) Rente is o.a. 

a. een soort risicopremie voor de niet terugbetaling van een kapitaal 

b. een vergoeding voor de kosten van het beheer van schuldenaars 

c. een opportuniteitskost 

4) Wanneer rente op het einde van de gebruiksduur van een kapitaal betaalbaar is, wordt ze 

a. intrest genoemd 

b. disconto genoemd 

c. aangeduid als Iv 

d. hoofdsom genoemd 

e. intrestvoet genoemd 

5) Disconto  

a. is rente die reeds bij het begin van het gebruik van een kapitaal verschuldigd is 

b. is rente die op het einde van het gebruik van een kapitaal verschuldigd is 

c. kan impliciet zijn 

6) i is 

a. de vergoeding voor honderd  eenheden kapitaal voor de gecontracteerde 

leenperiode 

b. de vergoeding voor honderd  eenheden kapitaal per eenheid van tijd 

c. de vergoeding voor 1 eenheid kapitaal per eenheid van tijd 

d. de vergoeding voor 1 eenheid kapitaal voor de gecontracteerde leenperiode  

e. het totale bedrag aan intrest 

7) De rentefactor 

a. is de groeifactor van een kapitaal per tijdseenheid 

b. wordt aangeduid met U 

c. is 1 + het peruun 

d. is 1 + het percentage 

  



Hoofdstuk 2 

8) Bij enkelvoudige intrest is de intrest  

a. omgekeerd evenredig met de tijd en recht evenredig met het kapitaal 

b. recht evenredig met de tijd en recht evenredig met het kapitaal 

c. recht evenredig met de tijd en omgekeerd evenredig met het kapitaal 

d. omgekeerd evenredig met de tijd en omgekeerd evenredig met het kapitaal 

9) Bij enkelvoudige intrest 

a. moet de schuldeiser expliciet gemachtigd zijn de periodiek vervallen interesten te 

innen 

b. is de schuldeiser impliciet gemachtigd de periodiek vervallen interesten te innen 

c. worden de vervallen intresten rentedragend 

d. worden de vervallen intresten niet rentedragend 

10) Nalatigheidsintresten worden berekend volgens enkelvoudige intrest maar zijn toch niet 

tussentijds inbaar omdat 

a. dit zo in het contract bepaald is 

b. het anders woeker zou zijn 

c. dit impliciet het gevolg is van het onvermogen om op tijd te betalen 

11) Bij intrestberekening wordt 

a. de uitkomst van de tijdsberekening steeds naar boven afgerond voor elke begonnen 

tijdseenheid 

b. de uitkomst van de tijdsberekening steeds naar boven afgerond voor elk begonnen 

jaar bij jaarlijkse intrestvoet 

c. de uitkomst van de tijdsberekening volgens de gewone afrondingsregels afgerond 

voor elke begonnen tijdseenheid 

12) De valutadag van financiële rekeningen is 

a. de dag waarop vreemde valuta kunnen afgehaald worden 

b. de dag waarop vreemde valuta kunnen gestort worden 

c. de dag waarop met een verrichting effectief rekening gehouden wordt 

  



Hoofdstuk 3 

13) Samengestelde intrest heeft men wanneer  

a. de intrest op zijn beurt intrest opbrengt 

b. de intrest op dezelfde wijze intrest opbrengt als het kapitaal 

c. in geen van deze  gevallen 

 

Hoofdstuk 4 

14) Nominale rentevoet is 

a. evenredige rentevoet 

b. equivalente rentevoet 

c. schijnbare rentevoet 

15) De werkelijke rentevoet is synoniem van  

a. reële rentevoet 

b. equivalente rentevoet 

c. evenredige rentevoet 

d. nominale rentevoet 

e. effectieve rentevoet 

f. onmiddellijke rentevoet 

16) De reële rentevoet is  

a. steeds op jaarbasis 

b. soms op jaarbasis 

c. gelijk aan k maal een gefractioneerde rentevoet 

17) Een evenredige rentevoet is 

a. een reële rentevoet 

b. een equivalente rentevoet 

c. een evenredige rentevoet 

d. een nominale rentevoet 

e. een effectieve rentevoet 

f. een onmiddellijk rentevoet 

g. steeds op jaarbasis 

h. soms op jaarbasis 

i. gelijk aan k maal een gefractioneerde rentevoet 

  



Hoofdstuk 5 

18) Bij enkelvoudige handelsdisconto wordt 

a. enkelvoudige intrest gerekend op de nominale waarde 

b. enkelvoudige intrest gerekend op de contante waarde 

c. gewoonlijk met een jaar van 360 dagen gerekend 

d. gewoonlijk met een jaar van 365 dagen gerekend 

e. in feite met vooraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

f. in feite met achteraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

19) Bij enkelvoudige rationeel disconto wordt 

a. enkelvoudige intrest gerekend op de contante waarde 

b. gewoonlijk met een jaar van 365 dagen gerekend  

c. gewoonlijk met een jaar van 360 dagen gerekend 

d. enkelvoudige intrest gerekend op de nominale waarde 

e. in feite met vooraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

f. in feite met achteraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

 

D2 – Hoofdstuk 1 

20) Een enkelvoudige annuïteit is 

a. een annuïteit waarin met enkelvoudige intrest wordt gerekend 

b. een annuïteit waarin de betalingsperiodes samenvallen met de intrestperiodes 

c. een annuïteit waarin er maar een bepaald aantal termijnen zijn 

d. een annuïteit waarin de termijnen steeds dezelfde zijn 

21) Een gefractioneerde annuïteit is  

a. een soort van algemene annuïteit 

b. een annuïteit met meer dan één termijn per intrestperiode 

c. een annuïteit met slechts één termijn voor verschillende intrestperioden 

d. een annuïteit waarvan de termijnen opgedeeld zijn in ongelijke fracties. 

22) De termijn van een annuïteit is 

a. de totale duur ervan 

b. de grootte van de afzonderlijke betalingen 

c. de tussentijd tussen de betalingen 

23) Bij een onzekere annuïteit is 

a. men nooit zeker dat betalingen gebeuren 

b. hangen betalingen af van een vooraf bepaalde onzekere omstandigheid 

c. hangen betalingen af van een al dan niet in leven zijn 

 

  



D2 –Hoofdstuk 2 

24) Bij een postnumerando annuïteit wordt de slotwaarde bepaald 

a. op het ogenblik van de laatste storting 

b. één intrestperiode na de laatste storting 

c. bij vereffening van de laatste termijn 

25) De natuurlijke aanvangswaarde van een annuïteit is 

a. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

b. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

d. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

26) De directe aanvangswaarde van een annuïteit is 

a. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

b. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

d. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

27) De natuurlijke slotwaarde van een annuïteit is 

a. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande postnumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

b. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande prenumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

d. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

28) De directe slotwaarde van een annuïteit is 

a. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande postnumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

b. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande prenumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

d. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

 

  



D2-Hoofdstuk 6 

29) De nominale termijn bij gefractioneerde annuïteiten is 

a. de totale duur van de annuïteitsbetalingen in jaren 

b. het aantal termijnen 

c. het werkelijk bedrag van elke betaling vermenigvuldigd met het aantal betalingen 

per conversieperiode 

d. het werkelijk bedrag van elke betaling vermenigvuldigd met het aantal betalingen 

per intrestperiode 

 

D3 – Hoofdstuk 1 

30) Een lening op vaste termijn voorziet 

a. de terugbetaling van de hoofdsom bij het einde van de lening 

b. de terugbetaling van de hoofdsom en de intrest bij het einde van de lening 

c. vaste tijdstippen voor de terugbetaling van hoofdsom en rente 

d. vaste termijnen voor de terugbetaling van hoofdsom en rente 

 

D3 - Hoofdstuk 2 

 

31) Een annuïteitslening met vaste termijnen voorziet 

a. vaste tijdstippen voor delging van intrest en hoofdsom 

b. vaste tijdstippen voor delging van enkel de intrest 

c. vaste tijdstippen voor delging van enkel de hoofdsom 

d. vaste bedragen op vaste tijdstippen voor de delging van intrest en hoofdsom 

  



D4 - Hoofdstuk 1 

32) De gemengde levensverzekering  

a. is een verzekering bij leven waarbij zowel mannen als vrouwen zich kunnen 

aansluiten 

b. heeft een breuk die aangeeft hoe de grootte van de uitkering bij overlijden staat 

tegenover deze bij leven 

c. heeft een breuk die aangeeft hoe de grootte van de uitkering bij leven staat 

tegenover deze bij overlijden 

33) De sterftetafel 

a. geeft aan hoeveel mensen er overblijven op elke leeftijd uit een groep van één jaar 

jonger 

b. geeft aan hoeveel mensen er overblijven op elke leeftijd uit een groep van één jaar 

ouder 

c. bepaalt de overlevingskans op elke leeftijd 

34) De expiratiedatum van een levensverzekeringscontract is 

a. de datum van overlijden van de verzekerde  

b. de datum van overlijden van de begunstigde 

c. de datum na dewelke de uitkering volgt indien de verzekerde nog in leven is 

d. de datum voor dewelke de uitkering volgt indien de verzekerde sterft 

e. de datum na dewelke de uitkering stopt indien de verzekerde nog in leven is 

 

 

  



Oplossingen 

Meerdere juiste antwoorden zijn mogelijk. 

Hoofdstuk 1 

1) K0  

a. wordt gelezen als kaa oo en betekent de oude of oorspronkelijke waarde van een 

kapitaal 

b. wordt gelezen als kaa oo en betekent de knock-out waarde van een kapitaal 

c. wordt gelezen als kaa nul en betekent de oorspronkelijke of beginwaarde van een 

kapitaal; het kapitaal op het tijdstip nul op de tijdas 

2) Rente is 

a. het verschil tussen K0 en Kn 

b. een vergoeding voor degene die een kapitaal ter beschikking stelt 

c. een vergoeding voor iemand die zijn kapitaal zelf gebruikt 

3) Rente is o.a. 

a. een soort risicopremie voor de niet terugbetaling van een kapitaal 

b. een vergoeding voor de kosten van het beheer van schuldenaars 

c. een opportuniteitskost 

4) Wanneer rente op het einde van de gebruiksduur van een kapitaal betaalbaar is, wordt ze 

a. intrest genoemd 

b. disconto genoemd 

c. aangeduid als Iv 

d. hoofdsom genoemd 

e. intrestvoet genoemd 

5) Disconto  

a. is rente die reeds bij het begin van het gebruik van een kapitaal verschuldigd is 

b. is rente die op het einde van het gebruik van een kapitaal verschuldigd is 

c. kan impliciet zijn 

6) i is 

a. de vergoeding voor honderd  eenheden kapitaal voor de gecontracteerde 

leenperiode 

b. de vergoeding voor honderd  eenheden kapitaal per eenheid van tijd 

c. de vergoeding voor 1 eenheid kapitaal per eenheid van tijd 

d. de vergoeding voor 1 eenheid kapitaal voor de gecontracteerde leenperiode  

e. het totale bedrag aan intrest 

7) De rentefactor 

a. is de groeifactor van een kapitaal per tijdseenheid 

b. wordt aangeduid met U 

c. is 1 + het peruun 

d. is 1 + het percentage 

  



Hoofdstuk 2 

8) Bij enkelvoudige intrest is de intrest  

a. omgekeerd evenredig met de tijd en recht evenredig met het kapitaal 

b. recht evenredig met de tijd en recht evenredig met het kapitaal 

c. recht evenredig met de tijd en omgekeerd evenredig met het kapitaal 

d. omgekeerd evenredig met de tijd en omgekeerd evenredig met het kapitaal 

9) Bij enkelvoudige intrest 

a. moet de schuldeiser expliciet gemachtigd zijn de periodiek vervallen interesten te 

innen 

b. is de schuldeiser impliciet gemachtigd de periodiek vervallen interesten te innen 

c. worden de vervallen intresten rentedragend 

d. worden de vervallen intresten niet rentedragend 

10) Nalatigheidsintresten worden berekend volgens enkelvoudige intrest maar zijn toch niet 

tussentijds inbaar omdat 

a. dit zo in het contract bepaald is 

b. het anders woeker zou zijn 

c. dit impliciet het gevolg is van het onvermogen om op tijd te betalen 

11) Bij intrestberekening wordt 

a. de uitkomst van de tijdsberekening steeds naar boven afgerond voor elke begonnen 

tijdseenheid 

b. de uitkomst van de tijdsberekening steeds naar boven afgerond voor elk begonnen 

jaar bij jaarlijkse intrestvoet 

c. de uitkomst van de tijdsberekening volgens de gewone afrondingsregels afgerond 

voor elke begonnen tijdseenheid 

12) De valutadag van financiële rekeningen is 

a. de dag waarop vreemde valuta kunnen afgehaald worden 

b. de dag waarop vreemde valuta kunnen gestort worden 

c. de dag waarop met een verrichting effectief rekening gehouden wordt 

  



Hoofdstuk 3 

13) Samengestelde intrest heeft men wanneer  

a. de intrest op zijn beurt intrest opbrengt 

b. de intrest op dezelfde wijze intrest opbrengt als het kapitaal 

c. in geen van deze  gevallen 

 

Hoofdstuk 4 

14) Nominale rentevoet is 

a. evenredige rentevoet 

b. equivalente rentevoet 

c. schijnbare rentevoet 

15) De werkelijke rentevoet is synoniem van  

a. reële rentevoet 

b. equivalente rentevoet 

c. evenredige rentevoet 

d. nominale rentevoet 

e. effectieve rentevoet 

f. onmiddellijke rentevoet 

16) De reële rentevoet is  

a. steeds op jaarbasis 

b. soms op jaarbasis 

c. gelijk aan k maal een gefractioneerde rentevoet 

17) Een evenredige rentevoet is 

a. een reële rentevoet 

b. een equivalente rentevoet 

c. een evenredige rentevoet 

d. een nominale rentevoet 

e. een effectieve rentevoet 

f. een onmiddellijk rentevoet 

g. steeds op jaarbasis 

h. soms op jaarbasis 

i. gelijk aan k maal een gefractioneerde rentevoet 

  



Hoofdstuk 5 

18) Bij enkelvoudige handelsdisconto wordt 

a. enkelvoudige intrest gerekend op de nominale waarde 

b. enkelvoudige intrest gerekend op de contante waarde 

c. gewoonlijk met een jaar van 360 dagen gerekend 

d. gewoonlijk met een jaar van 365 dagen gerekend 

e. in feite met vooraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

f. in feite met achteraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

19) Bij enkelvoudige rationeel disconto wordt 

a. enkelvoudige intrest gerekend op de contante waarde 

b. gewoonlijk met een jaar van 365 dagen gerekend  

c. gewoonlijk met een jaar van 360 dagen gerekend 

d. enkelvoudige intrest gerekend op de nominale waarde 

e. in feite met vooraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

f. in feite met achteraf betaalde enkelvoudige intrest gerekend 

 

D2 – Hoofdstuk 1 

20) Een enkelvoudige annuïteit is 

a. een annuïteit waarin met enkelvoudige intrest wordt gerekend 

b. een annuïteit waarin de betalingsperiodes samenvallen met de intrestperiodes 

c. een annuïteit waarin er maar een bepaald aantal termijnen zijn 

d. een annuïteit waarin de termijnen steeds dezelfde zijn 

21) Een gefractioneerde annuïteit is  

a. een soort van algemene annuïteit 

b. een annuïteit met meer dan één termijn per intrestperiode 

c. een annuïteit met slechts één termijn voor verschillende intrestperioden 

d. een annuïteit waarvan de termijnen opgedeeld zijn in ongelijke fracties. 

22) De termijn van een annuïteit is 

a. de totale duur ervan 

b. de grootte van de afzonderlijke betalingen 

c. de tussentijd tussen de betalingen 

23) Bij een onzekere annuïteit is 

a. men nooit zeker dat betalingen gebeuren 

b. hangen betalingen af van een vooraf bepaalde onzekere omstandigheid 

c. hangen betalingen af van een al dan niet in leven zijn 

 

  



D2 –Hoofdstuk 2 

24) Bij een postnumerando annuïteit wordt de slotwaarde bepaald 

a. op het ogenblik van de laatste storting 

b. één intrestperiode na de laatste storting 

c. bij vereffening van de laatste termijn 

25) De natuurlijke aanvangswaarde van een annuïteit is 

a. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

b. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

d. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

26) De directe aanvangswaarde van een annuïteit is 

a. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

b. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

d. de aanvangswaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

27) De natuurlijke slotwaarde van een annuïteit is 

a. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande postnumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

b. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande prenumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

d. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

28) De directe slotwaarde van een annuïteit is 

a. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande postnumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

b. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

postnumerando annuïteit van één geldeenheid 

c. de slotwaarde van een gelijkblijvende, tijdelijke, dadelijk ingaande prenumerando 

annuïteit van één geldeenheid 

d. de slotwaarde van een gelijkblijvende, eeuwigdurende, dadelijk ingaande 

prenumerando annuïteit van één geldeenheid 

 

  



D2-Hoofdstuk 6 

29) De nominale termijn bij gefractioneerde annuïteiten is 

a. de totale duur van de annuïteitsbetalingen in jaren 

b. het aantal termijnen 

c. het werkelijk bedrag van elke betaling vermenigvuldigd met het aantal betalingen 

per conversieperiode 

d. het werkelijk bedrag van elke betaling vermenigvuldigd met het aantal betalingen 

per intrestperiode 

 

D3 – Hoofdstuk 1 

30) Een lening op vaste termijn voorziet 

a. de terugbetaling van de hoofdsom bij het einde van de lening 

b. de terugbetaling van de hoofdsom en de intrest bij het einde van de lening 

c. vaste tijdstippen voor de terugbetaling van hoofdsom en rente 

d. vaste termijnen voor de terugbetaling van hoofdsom en rente 

 

D3 - Hoofdstuk 2 

 

31) Een annuïteitslening met vaste termijnen voorziet 

a. vaste tijdstippen voor delging van intrest en hoofdsom 

b. vaste tijdstippen voor delging van enkel de intrest 

c. vaste tijdstippen voor delging van enkel de hoofdsom 

d. vaste bedragen op vaste tijdstippen voor de delging van intrest en hoofdsom 

  



D4 - Hoofdstuk 1 

32) De gemengde levensverzekering  

a. is een verzekering bij leven waarbij zowel mannen als vrouwen zich kunnen 

aansluiten 

b. heeft een breuk die aangeeft hoe de grootte van de uitkering bij overlijden staat 

tegenover deze bij leven 

c. heeft een breuk die aangeeft hoe de grootte van de uitkering bij leven staat 

tegenover deze bij overlijden 

33) De sterftetafel 

a. geeft aan hoeveel mensen er overblijven op elke leeftijd uit een groep van één jaar 

jonger 

b. geeft aan hoeveel mensen er overblijven op elke leeftijd uit een groep van één jaar 

ouder 

c. bepaalt de overlevingskans op elke leeftijd 

34) De expiratiedatum van een levensverzekeringscontract is 

a. de datum van overlijden van de verzekerde  

b. de datum van overlijden van de begunstigde 

c. de datum na dewelke de uitkering volgt indien de verzekerde nog in leven is 

d. de datum voor dewelke de uitkering volgt indien de verzekerde sterft 

e. de datum na dewelke de uitkering stopt indien de verzekerde nog in leven is 

 

 

 


