Bijlage Leerlingkaartjes Woordslang Ruilen over de tijd

Start

Koopkracht

De hoeveelheid goederen en diensten die je
met je inkomen kunt kopen

Nominaal inkomen

Inkomen in geld uitgedrukt

Intertemporele ruil

Geld verdienen en geld uitgeven gebeuren in
verschillende periodes

Kinderbijslag

Voorbeeld van overdrachtsinkomen

Stroomgrootheid

Grootheid die over een bepaalde periode
wordt gemeten, bijvoorbeeld inkomen

Rentemarge

Het verschil tussen de vergoeding van spaaren leengeld

Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij het
aflossingsbedrag gelijk blijft en de betaalde
rente per periode afneemt

Waardevaste
uitkeringen

Uitkeringen die met hetzelfde percentage
stijgen als het inflatiepercentage

Kosteninflatie

Inflatie als gevolg van een prijsstijging van
grondstoffen of lonen

Vreemd vermogen

Bestaat uit de schulden van een persoon of
bedrijf

Balans

Overzicht op een bepaald moment van de
bezittingen enerzijds en schulden en eigen
vermogen anderzijds van een bedrijf

Netto betaler

Iemand die meer betaalt via belasting of
sociale premies dan hij ontvangt aan zorg,
onderwijs en uitkering

Omslagstel

Een financieringsstelsel waarbij ontvangen
(sociale) premies in een jaar worden gebruikt
om uitkeringen in dat jaar te betalen

Hypothecaire lening

Lening bij een bank met onroerend goed
(huis) of grond als onderpand

Verzorgingsstaat

Een samenleving waar de overheid iedereen
een aanvaardbaar bestaansminimum
garandeert

Rendement

Opbrengst van een investering of belegging,
uitgedrukt in een aantal geldeenheden per
tijdseenheid

Reëel inkomen

De koopkracht van het inkomen, de
hoeveelheid goederen en diensten die je met
je inkomen kunt kopen

Voorraadgrootheid

Grootheid die op een bepaald moment wordt
gemeten, bijvoorbeeld vermogen

Afschrijvingen

De waardevermindering van vaste
kapitaalgoederen door slijtage en
veroudering

Eigen vermogen

Bestaat uit de waarde van de bezittingen van
een persoon of bedrijf minus de schulden
van die persoon of dat bedrijf

Welvaartsvaste
uitkeringen

Uitkeringen die met hetzelfde percentage
stijgen als de gemiddelde stijging van de
cao-lonen

Bestedingsinflatie

Inflatie als gevolg van het groter worden van
de effectieve vraag tov de maximale
productiecapaciteit

Annuïteiten hypotheek

Hypotheekvorm waarbij de som van het
aflossingsbedrag en de betaalde rente gelijk
blijft gedurende de looptijd

Resultatenrekening

Overzicht van opbrengsten en kosten van een
bedrijf, waaruit blijkt hoe groot de winst of
het verlies van de afgelopen periode is

Begrotingstekort

Verschil tussen de inkomsten en uitgaven
van de overheid

Kapitaaldekkingsstelsel

Een financieringsstelsel waarbij uit
premiebetalingen vermogen wordt gevormd
voor de betaling van uitkeringen in de
toekomst

Netto ontvanger

Iemand die meer aan zorg, onderwijs en
uitkering ontvangt dan hij daarvoor betaalt
via belasting en sociale premies

Collectieve sector

De publieke sector die de overheid, de
instellingen van de sociale zekerheid (= de
sociale fondsen) en de lagere overheden
omvat

Financieringstekort

Verschil tussen de inkomsten en uitgaven
van de overheid minus de aflossingen

Einde

