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Opgaven met interest-berekeningen. 

Ook voor jou appeltje-kokosnootje ! 

 

 

Ter introductie 

 

Veel leerlingen hebben moeite met het type interest-berekeningen, die deel uitmaken van de 

examenstof van het vak Management en Organisatie (MenO). Voor sommigen is het allemaal 

moeilijk te begrijpen, waardoor de basis ontbreekt en opgaven ‘op hoop van zegen’ worden 

aangevlogen. Anderen beschikken wel over een voldoende basis, maar maken toch nog vaak 

precies het kleine foutje, dat het verschil tussen een krul of een kruis van de docent bepaalt. 

 

Dit memorandum (memo) helpt je om de theorie beter te begrijpen en om opgaven 

eenduidig, zorgvuldig en gewoon goed uit te werken. Interest-berekeningen zijn verwerkt 

in elk eindexamen MenO en leveren bij de juiste antwoorden gemiddeld zoveel punten op, 

dat je CE-eindcijfer er ongeveer 0,5 tot 1,0 punt hoger door wordt. Dat zal maar net het 

verschil maken tussen zakken of slagen … Zet ‘m op, want iedereen wil dat ook jij je geen 

zorgen (meer) over dit soort opgaven hoeft te maken. 

 

Ten opzichte van de vorige versie van deze bundel zijn drie opgaven toegevoegd: twee waarin wordt 

gewerkt met negatieve rente (het zijn bijzondere tijden!), een derde met een laatste complicatie. 

 

 

Soorten berekeningen 

 

Op het blad hierna zie je de hoofdindeling van de soorten berekeningen, die in de diverse 

opgaven kunnen voorkomen. Verderop in dit memo ga je zien dat hiermee een oneindig 

aantal varianten kan worden gemaakt, maar dat de toe te passen principes altijd hetzelfde 

zijn. Die principes komen hierna één voor één aan de orde. 

 

 

 

Bij elke opgave die je moet maken ga je eerst HEEL rustig lezen. Haal de feiten uit het 

verhaaltje, dat je (vrijwel altijd) gepresenteerd krijgt. Is sprake van enkelvoudige of van 

samengestelde interest? Van een eenmalig bedrag of van een periodiek (vast) bedrag? 
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Speelt er een storting of onttrekking op (precies) de eerste of de laatste dag van een traject? 

Wat is de relevante interest-periode (jaar, maand, kwartaal, nog anders)? 

 

 

 

Eenmalig bedrag 
 

  

  Enkelvoudig Naar een eindwaarde 

  

 

Naar een beginwaarde 

  

 

Met een 'gat in de tijd' 

  

 

Met een tussentijdse wijziging 

(in interest, in de periodiciteit, in een saldo) 

  

  Samengesteld Naar een eindwaarde 

  

 

Naar een beginwaarde 

  

 

Met een 'gat in de tijd' 

  

 

Met een tussentijdse wijziging 

(in interest, in de periodiciteit, in een saldo) 

  

  Periodiek (vast) bedrag 

  

  Samengesteld Naar een eindwaarde 

  

 

Naar een beginwaarde 

  

 

Met een 'gat in de tijd' 

  

 

Met een eerste of laatste bedrag 

 

op de begin- of einddatum van het traject 
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Markeer de zaken in de tekst, die antwoorden op de voorgaande vragen geven. Maak een 

indicatieve tijdbalk om je letterlijk een voorstelling te maken van het verloop in de tijd. 

 

Doe altijd aan cijferbeoordeling, ofwel: bedenk wat het antwoord (in Euro’s) op de opgave 

ongeveer zou moeten (kunnen) zijn. Doe dat zowel vooraf (om een opgave nog beter te 

begrijpen) als achteraf (om te bepalen of je uitkomst redelijkerwijs kan kloppen).  

 

 

 

Excel en rekenmachine 

 

Het is heel bevorderlijk voor je inzicht als je – zo mogelijk per opgave in dit memo – probeert 

om alle bedragen te verwerken in een Excel-sheet (stortingen of opnamen en saldi voor of na 

elke storting of opname, uiteraard rekening houdend met de interest). Vraag eventueel 

iemand om je daarbij te helpen: het is leuk om te doen en geeft meteen veel oefenmateriaal 

voor (bijna) elke vervolgopleiding, waarbij je (nog) meer zal moeten rekenen. 

 

Je mag alleen werken met een gewone, dus niet met een grafische rekenmachine. 

 

 

Bedragen in de tijd 

 

Je weet uit je theorieboek dat een ‘later’ bedrag altijd groter is dan een ‘eerder’ bedrag – 

het principe van interest 1. 

 

Jij zet € 1.000 op een spaarrekening die 4 % interest per jaar geeft, waardoor je over een jaar 

€ 1.040 op je rekening hebt staan. Tenzij je tussendoor geld zou opnemen of zou bijstorten, 

maar daar hebben we het nu niet over. 

 

Als iemand jou vandaag € 5.000 moet betalen maar vraagt of je een jaar uitstel van betaling 

wilt geven, dan ga jij alleen akkoord als je (bij dezelfde 4 % interest) volgend jaar € 5.200 van 

die persoon krijgt. Toch? Anders loop jij de € 200 aan interest mis, die je had kunnen krijgen 

als je die € 5.000 meteen op een spaarrekening had kunnen zetten. Kortom, die € 5.200 over 

                                                      
 
1
   Dit is alleen anders als sprake is van 0 % of van een negatieve interest. Behalve in de opdrachten IX-a 

en XII-a, die helemaal achterin deze bundel zijn opgenomen, gaan we uit van een positieve interest. 
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een jaar is ‘hetzelfde’ als € 5.000 vandaag. We zien even af van het risico, dat je schuldenaar 

tussentijds met de Noorderzon verdwijnt en jou met je vordering laat zitten. 

 

Andersom speelt natuurlijk hetzelfde. Stel dat jij van een weldoener € 10.000 krijgt als je 

19 jaar wordt. Vanaf je 18e verjaardag wil je echter een wereldreis maken en daarvoor is dat 

geld meer dan welkom. Bij dezelfde interest van 4 % zal je weldoener – die is goed, maar niet 

helemaal gek – jou € 10.000 / 1,04 = € 9.615,38 geven. 

 

Heb je (nog) moeite met de bovenstaande principes? Studeer dan nog eens goed op de 

theorie in je MenO-methode. Vraag zonodig een mede-leerling om het je in andere woorden 

en met eigen voorbeelden uit te leggen. 

 

In de slipstream pakken we meteen drie belangrijke kleinigheden mee: 

 

• vermeld voor een bedrag altijd het €-teken 

• rond eindbedragen altijd af in twee decimalen (bij bedragen dus centen –  

0,5 op je rekenmachine wordt 0,50 !) 

• werk altijd met een punt bij de duizenden en miljoenen, dat voorkomt veel onnodige 

fouten. Daarom hierboven dus € 9.615,38, in precies deze notatie. 

 

 

Aan de slag 

 

Op de bladen hierna werken we steeds op basis van hetzelfde ‘basis-verhaaltje’. Je gaat zien 

dat we het steeds complexer maken. MenO betekent ook veel en vooral heel precies lezen, 

dus: neem in alle gevallen de tijd om een tekstje heel goed te analyseren. 

 

In veel gevallen geven we alleen het eindantwoord. Aan jou dus de kunst om te begrijpen 

hoe we aan dat antwoord komen. Dat is de enige goede manier om de boel echt in je vingers 

te krijgen, dus: doe wat je kan. Maak van alles aantekeningen en probeer ook eigen 

opdrachten te verzinnen, te maken en met klasgenoten uit te wisselen – dat is echt het 

allerbeste. Je vindt bij de opgaven hieronder bewust geen getekende tijdbalken, volledig 

uitgeschreven berekeningen of dergelijke. 
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Opgave I 

 

 

De heer Jansen zet op 1 januari 2015 € 10.000 op zijn spaarrekening. Die rekening geeft 4 % 

E.I.. Hoeveel staat er op de spaarrekening op 31 december 2018, als ook de interest over het 

laatste jaar is bijgeschreven? 

 

 

 

In deze opgave zitten al veel details verscholen : 

 

• E.I. betekent enkelvoudige interest – zoek zonodig op wat dat betekent 

 

• als er niets (anders) staat, dan heeft een percentage betrekking op een jaar. In dit 

geval betekent 4 % E.I. dus 4 % enkelvoudige interest per jaar 

 

• interest wordt vaak op de laatste dag van een periode bijgeschreven of anderszins 

verrekend. In dit voorbeeld maakt het daarom niet uit of er wordt gevraagd naar een 

bedrag (of saldo) op 31 december 2018 of juist op 1 januari 2019 

 

• let op met het aantal perioden (in dit geval jaren). Hoeveel jaar staat het geld op de 

rekening? Tel gerust op je vingers: het jaar 2015, 2016, 2017 en 2018, dus totaal vier 

jaar (terwijl je bij heel snel kijken zou denken dat 2018 min 2015 = 3 betekent dat het 

geld drie jaar op de rekening staat). 

 

 

Pak de hoofdindeling erbij. Herken dat deze opdracht de volgende kenmerken heeft: 

 

• Eenmalig bedrag 

• Enkelvoudige interest 

• Naar een eindwaarde 

 

Antwoord: € 11.600. 
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Opgave II 

 

 

De heer Jansen wil op 31 december 2020 € 20.000 op zijn spaarrekening hebben staan. Die 

rekening geeft 3 % E.I. Welk bedrag moet Jansen op 1 januari 2015 op zijn rekening hebben 

staan? De interest over het laatste jaar wordt op 31 december bijgeschreven. 

 

 

Aha, nu is sprake van: 

 

• Eenmalig bedrag 

• Enkelvoudige interest 

• Naar een beginwaarde 

 

Bij enkelvoudige interest krijg je, zoals bekend, geen interest-over-interest. Bij opdracht I 

kreeg Jansen (dus) viermaal 4 % = totaal 16 % interest over het bedrag, dat op 1 januari 2015 

op zijn rekening stond. Nu moeten we ‘andersom’ rekenen, want we moeten de beginwaarde 

bepalen. Doe je best. 

 

Antwoord: € 16.949,15. 

 

 

Opgave III 

 

 

De heer Jansen wil op 31 december 2019 € 25.000 op zijn spaarrekening hebben staan. Die 

rekening geeft 2 % E.I. per kwartaal. Welk bedrag moet Jansen op 1 januari 2015 op zijn 

rekening hebben staan? De interest over de laatste periode wordt op 31 december 

bijgeschreven. 

 

 

Juist, grotendeels hetzelfde dus, alleen is de relevante periode nu een kwartaal. 

Reken je mee? 

 

Antwoord: € 17.857,14. 
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Opgave IV 

 

 

De heer Jansen wil op 31 december 2019 € 25.000 op zijn spaarrekening hebben staan. Die 

rekening geeft 2 % E.I. per kwartaal. Op 1 april 2017 wil hij een groot feest geven, waarvoor 

hij € 10.000 van de rekening moet opnemen. Welk bedrag moet Jansen op 1 juli 2015 

op zijn rekening hebben staan, om eind 2019 over € 25.000 te kunnen beschikken? 

De interest over de laatste periode wordt op 31 december bijgeschreven. 

 

 

Let op alle details. Je moet nog steeds terug in de tijd rekenen. Moet je die € 10.000 van 

1 april 2017 nu ergens bij optellen of juist van aftrekken? Knip het traject in elk geval op in 

twee delen, met 1 april 2017 als breukmoment. 

 

Antwoord: € 26.747,20. Reken ter controle ook even de andere kant op, dus naar de 

eindwaarde toe. Gelukt? 

 

 

Let op: bij interest-berekeningen moet je nooit tussentijds afronden. 

 

 

 

Opgave V 

 

 

De heer Jansen wil op 31 december 2019 € 25.000 op zijn spaarrekening hebben staan. 

Op 1 april 2017 wil hij een groot feest geven, waarvoor hij € 10.000 van de rekening moet 

opnemen. Welk bedrag moet Jansen op 1 juli 2015 op zijn rekening hebben staan, om eind 

2019 over € 25.000 te kunnen beschikken? 

 

Let op, want Jansen heeft een bijzondere spaarrekening. Die geeft over de eerste zes 

kwartalen (van de volledige periode tussen 1 juli 2015 en 31 december 2019) 2 % E.I. 

per kwartaal, daarna een aantal kwartalen geen interest en over de laatste zes kwartalen 

3 % E.I. per kwartaal. De interest over de laatste periode wordt op 31 december 

bijgeschreven. 
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We gaven het al aan: het aantal variaties in dit soort opgaven is oneindig. Als je rustig blijft 

en heel goed naar de gegevens kijkt, dan kom je er echter altijd (goed) uit. Hierboven is 

sprake van: 

 

• Eenmalig bedrag 

• Enkelvoudige interest 

• Naar een beginwaarde 

• Met een ‘gat in de tijd’ 

• Met een tussentijdse wijziging in de interest 

• Met een tussentijdse wijziging in het saldo. 

 

Reken je mee? Bij een opgave als deze moet je beslist een tijdbalk maken, anders ben je 

het spoor al meteen bijster. 

 

Antwoord: € 27.845,04. 

 

 

Opgave VI 

 

 

De heer Jansen zet op 1 januari 2015 € 10.000 op zijn spaarrekening. Die rekening geeft 3 % 

S.I.. Hoeveel staat er op de spaarrekening op 31 december 2018, als ook de interest over het 

laatste jaar is bijgeschreven? 

 

 

Terug naar de hoofdindeling. Je ziet: 

 

• Eenmalig bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een eindwaarde 

 

Dit kan jij zonder problemen, want je weet hoe samengestelde interest werkt. Er staat geen 

(bijzondere) periode bij, dus die 3 % is per jaar. 

 

Antwoord: € 11.255,09. 
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Opgave VII 

 

 

De heer Jansen wil op 1 oktober 2022 € 30.000 op zijn spaarrekening hebben staan. Het is 

vandaag 1 april 2015. Zijn spaarrekening geeft tot en met 31 maart 2017 een interest van 3 % 

(S.I.). Op die dag krijgt hij een eenmalige uitkering van € 5.000 van zijn vroegere werkgever. 

Dat bedrag voegt hij op dezelfde dag toe aan het saldo op de spaarrekening. In de periode 

van 1 april 2017 tot 1 oktober 2022 geeft zijn spaarrekening 2 % E.I. per kwartaal. 

 

Jansen kijkt vandaag naar zijn saldo en ziet dat er € 5.000 op de spaarrekening staat. 

Hoeveel moet hij vandaag bijstorten of hoeveel kan hij vandaag opnemen, om op het door 

hem gewenste bedrag op 1 oktober 2022 uit te komen? 

 

 

Hum … dat zijn meteen wat verschillende elementen in dezelfde opgave. Woord voor woord 

analyseren en een tijdbalk maken, dus. Wat herken je van de hoofdindeling? 

 

• Eenmalig bedrag 

• Samengestelde interest, maar ook enkelvoudige interest 

• Naar een beginwaarde 

• Met een tussentijdse wijziging in de interest 

• Met een tussentijdse wijziging in het saldo 

• Met nog een extra, maar kleine rekenslag. 

 

Puzzel je mee? Als je rustig blijft en vooral goed leest, dan kan er weinig fout gaan. 

Begrijp dat je een opgave als deze, waarmee je naar een beginwaarde moet toerekenen, 

volledig ‘van achter naar voren’ moet aanvliegen. 

 

Antwoord: Jansen moet € 9.924,44 bijstorten. 
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Opgave VIII 

 

 

De heer Jansen heeft van zijn vroegere werkgever de toezegging gekregen dat er op 

1 december 2017 een spaarrekening voor hem wordt geopend, waarop op dezelfde dag 

€ 10.000 wordt gestort. Op grond van een specifieke bepaling blijft dat geld tot en met 

31 mei 2020 op de rekening staan. De rekening geeft 1,5 % S.I. per kwartaal. 

 

Jansen wil echter op 1 juni 2018 een wereldreis gaan maken. Hij belt met de bank en vraagt 

of hij het geld toch op die dag kan opnemen. De bank gaat akkoord, maar zegt tegen Jansen 

dat het bedrag, dat op 31 mei 2020 bij ongewijzigde voortzetting op zijn rekening zou staan, 

tegen 3 % S.I. per halfjaar wordt teruggerekend. 

 

Jansen gaat akkoord. Hoeveel krijgt Jansen op 1 juni 2018 ? 

 

 

Het wordt nu onvermijdelijk wat gecompliceerder. Kijk mee: 

 

• Eenmalig bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een eindwaarde, maar ook naar een beginwaarde 

• Met twee verschillende interest-percentages, die ook nog betrekking hebben 

op verschillende periodes 

 

Knetterdol wordt je ervan, of valt het inmiddels mee? Maak weer een tijdbalk. 

 

Weet dat het steeds gaat over relevante interest-periodes waarover je (met) interest moet 

rekenen, ook al is sprake van een ‘breukdag’ (bijvoorbeeld 31 mei of 1 juni). Heb je gezien 

dat het in het terugrekendeel (naar een beginwaarde) gaat over S.I. per halfjaar, terwijl 

sprake is van totaal twee jaar, dus in dit deel vier relevante periodes? Begrijp jij waarom 

3 % S.I. per halfjaar iets anders is dan 6 % S.I. per jaar? 

 

Let op, een kwartaal is altijd drie maanden, maar een kwartaal hoeft natuurlijk niet te 

beginnen (en te eindigen) op 1 januari, 1 april enzovoorts. 

 

Antwoord: € 10.311,25. 
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Tot hier ging het over toepassingen met eenmalige bedragen. We schakelen nu over 

op theorie en opgaven met periodieke (vaste) bedragen. 

 

 

 

Periodieke bedragen – eerst een vloertje leggen 

 

Stel dat jij vijf jaar lang elk jaar op 1 januari € 1.000 op een spaarrekening zet. Die 

spaarrekening geeft 4 % S.I.. Tussentijds neem je niets op en stort je ook niets bij. Welk 

bedrag staat er aan het einde van het vijfde jaar, als de laatste interest is bijgeschreven, 

op je rekening? 

 

Methode I 

 

Dit kan je (nog) eenvoudig berekenen door € 1.000 maal 1,04 te doen, € 1.000 erbij, het bedrag 

dat je dan krijgt maal 1,04 te doen, enzovoorts – je komt dan uit op € 5.632,98. 

 

Methode II 

 

Dit kan je, zeker als het om (veel) meer periodes gaat, veel beter en eenvoudiger berekenen 

met de zogenoemde somformule. Die formule staat standaard afgedrukt op het formuleblad, 

dat je bij de opgaven op je eindexamen krijgt. In dit memo wordt alleen met de somformule 

gewerkt, hoewel in sommige MenO-methoden ook andere formules worden gebruikt. Bij het 

gebruik van de somformule is de kans op fouten, als je zorgvuldig werkt, echter veel kleiner. 

 

De formule luidt: ��� =  � × 
�

	

�

�
�
 

 

Wat zit er achter die formule? Probeer de woorden in cijfers te volgen, om het zo te zeggen: 

 

• de somformule is alleen te gebruiken als je de optelsom moet maken van een reeks 

getallen (bij interest-berekeningen meestal bedragen), waarbij er tussen die getallen 

steeds een vaste factor zit 
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• bij toepassing van de somformule kijk je goed wat het kleinste getal (of bedrag, dus) 

in de rij op te tellen getallen (of bedragen) is. Dat getal (of bedrag) is dan de a in de 

formule 

 

• het aantal getallen of bedragen is vervolgens de n in de formule 

 

• de vaste factor tussen de getallen of bedragen, gerekend vanaf het kleinste getal of 

bedrag, is de r 

 

• de S, dus de uitkomst van de formule, is dan de te vinden optelsom. 

 

Even een heel eenvoudig voorbeeldje? 

 

Tel de getallen 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en 128 bij elkaar op. Antwoord: 255. 

Met de somformule: a = 1, n = 8, r = 2, S = dezelfde 255. 

 

Nog een voorbeeldje? 

 

Tel de bedragen € 1.000, € 909,09, € 826,45, € 751,31 en € 683,01 op. Antwoord: € 4.169,86. 

Met de somformule: a = € 683,01, n = 5, r = 1,1, waardoor S = € 4.169,84 (twee cent verschil 

door afrondingen). 

 

Terug naar de vijf keer € 1.000, die je op een spaarrekening zet. Met een beetje 

voorstellingsvermogen begrijp je dat de eerste € 1.000, die je stort, vijf volle jaren op de 

rekening staat. Die € 1.000 loopt dus op tot € 1.216,65. Je tweede storting levert vier jaar 

interest op en komt uit op € 1.169,86. Je laatste storting geeft maar één jaar interest en komt 

uit op € 1.040. Aha, dan heb ik dus na die vijf jaar de optelsom van die vijf bedragen, van elk 

van die vijf stortingen (waarvan we er hierboven twee hebben weggelaten). Is dat een 

optelsom van vijf bedragen met daartussen steeds dezelfde factor? Ja. Kunnen we dus de 

somformule toepassen? Alweer ja. Doe je mee? 

 

Nu is a 1.040 (de kleinste in het rijtje), n = 5 en r = 1,04 (gerekend vanaf de kleinste in het 

rijtje). Waarop komt de S uit? Juist. 
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Vind je het een vreemd verhaal, hierboven? Speel het dan nog eens na om het echt te  ‘geloven’. 

Doe maar alsof je vijf verschillende spaarrekeningen opent en de bedragen pas op het laatst 

samenvoegt. Doe daarna nog een keer € 1.000 maal 1,04 plus € 1.000 en dat saldo maal 1,04 

enzovoorts, dus ‘gewoon op één spaarrekening’. Maakt het verschil? Begrijp jij ook waarom (niet? 

 

 

Opgave IX 

 

 

De heer Jansen zet in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 januari 2020 aan het begin van 

elk kwartaal € 500 op een spaarrekening. Die rekening geeft 1,5 % S.I. per kwartaal. 

Tussentijds verandert Jansen niets aan zijn saldo. Welk bedrag staat er op 1 april 2020 

op zijn rekening? 

 

 

Daar is ‘ie weer: de hoofdindeling. We zien: 

 

• Een periodiek vast bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een eindwaarde 

 

Redeneer mee in de lijn van de tekst onder het kopje ‘vloertje leggen’. Hoeveel keer zet 

Jansen een bedrag op rekening? Heel precies lezen en tellen: in 2015 driemaal, in 2016, 2017, 

2018 en 2019 steeds viermaal en in 2020 nog eenmaal, dat is totaal twintig maal. Daarmee is 

de n in de somformule 20. Tot welk bedrag groeit zijn eerste storting aan? Pff … die staat 

precies vijf jaar te renten, dus dat zijn 20 kwartalen – het bedrag groeit aan tot € 500 maal 

1,015 ^ 20. Tot welk bedrag groeit zijn tweede storting aan? Tot 500 maal 1,015 ^ 19. En tot 

welk bedrag groeit zijn laatste storting aan? Tot 500 maal 1,015 ^ 1 = 507,50. En tenslotte: tot 

welk bedrag groeit zijn voorlaatste storting aan? Tot 515,11. Wat is de kleinste in het rijtje, dat 

we dus moeten optellen? Het bedrag van de laatste storting: 507,50. Was het dus wel nodig 

om uit te rekenen tot welk bedrag de eerste storting aangroeit? Trek je eigen conclusie. Als 

we van het kleinste bedrag uitgaan, met welke vaste factor veranderen de bedragen in het 

rijtje op te tellen bedragen dan? Dat kan jij wel bepalen, waarna je ook meteen de logica ziet. 
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Verwerk nu de drie gegevens, dus de a, de n en de r in de somformule. Let op: werk 

op je rekenmachine met haakjes en vermenigvuldig pas op het laatst met de a. 

 

Antwoord: € 11.735,26. 

 

 

Cijferbeoordeling 

 

We hadden het al over cijferbeoordeling. Dat is een methode om te zien of je antwoord 

in redelijkheid kan kloppen. Als je je (bijvoorbeeld) ergens een decimaal vergist bij het 

gebruiken van de somformule, dan kan cijferbeoordeling je behoeden voor het geven van 

een onjuist antwoord. En let op: bij interest-berekeningen is een antwoord of volledig goed of 

volledig fout, in het algemeen zonder enige tussenweg. In de meeste gevallen is het handig 

om even te doen alsof er helemaal geen interest op (in dit voorbeeld) een spaarsaldo wordt 

gegeven. Hoeveel zou Jansen bij opgave IX dan na die twintig stortingen op zijn rekening 

hebben staan? Juist, gewoon € 10.000. Waarop zou je antwoord ongeveer moeten uitkomen, 

als we weten dat de interest niet echt laag, maar ook niet overdreven hoog is? Laten we 

gokken op ongeveer € 12.000. Als jij rekent met de somformule en door een foutje uitkomt op 

€ 117.352,60 in plaats van op € 11.735,26, dan gaat er door jouw cijferbeoordeling tijdig een 

lampje branden. 

 

 

Opgave X 

 

 

De heer Jansen zet in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 januari 2020 aan het begin van 

elk kwartaal € 500 op een spaarrekening. Die rekening geeft 1,5 % S.I. per kwartaal. 

Tussentijds verandert Jansen niets aan zijn saldo. Welk bedrag staat er op 1 januari 2020 

op zijn rekening? 
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Huh, precies dezelfde opgave als opgave IX? Nee, met één klein verschil. 

Inderdaad, op basis van de hoofdindeling: 

 

• Een periodiek vast bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een eindwaarde 

• Met een laatste bedrag op de einddatum van het traject 

 

Puzzel, ploeter en kom op het goede antwoord: € 11.561,83. 

 

Deel het antwoord op opgave IX eens door het antwoord op opgave X. Wat zie je? 

En waarom is dat natuurlijk volkomen logisch? 

 

 

Opgave XI 

 

 

De heer Jansen heeft in het verleden een aanvullende pensioenverzekering afgesloten. 

Op basis daarvan kan hij in de periode van 1 mei 2020 tot en met 1 november 2032 per drie 

maanden, voor het eerst op 1 mei 2020, een bedrag van € 750 tegemoet zien. 

 

De heer Jansen wil echter op 1 februari 2017 emigreren. Hij vraagt de pensioenverzekeraar 

of hij de toekomstige uitkeringen al op die dag ineens mag ontvangen.  De verzekeraar vindt 

dat goed, maar rekent bij het contant maken wel met een interest van 2 % S.I. per kwartaal. 

Hoeveel ontvangt Jansen op 1 februari 2017 ? 

 

 

Kreun … dat is weer veel informatie. Die gaan we rustig analyseren, om vervolgens 

door te werken richting het antwoord. Even de hoofdindeling erbij: 

 

• Een periodiek vast bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een beginwaarde 

• Met een ‘gat in de tijd’ 
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Om te beginnen zie je in de opdracht de woorden contant maken. Dat betekent weinig anders 

dan ‘de vergelijkbare waarde van een bedrag berekenen, maar dan eerder in de tijd’. Als je 

moeite hebt met het begrip of met eenvoudige toepassingen ervan: zoek het na in je 

theorieboek en maak een paar ‘eerste’ opdrachten. 

 

Dan gaan we weer redeneren en rekenen. Jansen zou in totaal 51 uitkeringen krijgen – reken 

dat precies na en probeer je daar vooral niet in te vergissen (drie in 2020, in alle jaren 2021 tot 

en met 2031 vier en in 2032 ook nog vier). Als we zonder interest zouden rekenen dan zou 

Jansen € 38.250 ineens kunnen ontvangen. Wat kan Jansen ongeveer ineens tegemoet zien, 

nu de pensioenverzekeraar wel met een (stevige) interest rekent, terwijl hij zijn centjes 

bovendien flink wat jaren eerder wil hebben? Doe eens een gok en kijk straks of je 

cijferbeoordeling wat extra inzicht geeft. 

 

De contante waarde van de eerste uitkering, gerekend naar de datum waarop Jansen wil 

emigreren, is 750 / 1,02 ^13. Bij jou ook? 

De contante waarde van de tweede uitkering is 750 / 1,02 ^14. 

De contante waarde van de laatste uitkering is 750 / 1,02 ^ 63. Bij jou ook? 

 

Denk jij ook dat Jansen op 1 februari 2017 de optelsom van al die 51 contante waardes gaat 

krijgen? Waarom wel of waarom niet? 

 

Gebruik de somformule. Let weer heel goed op, want wat is nu de kleinste in het rijtje op te 

tellen bedragen? Juist, het bedrag waarbij de grootste noemer in de breuk staat. En wat is de 

vaste factor tussen de verschillende bedragen? Puzzel en kom boven: 

 

Antwoord: € 18.798,38. Had je dat ongeveer gedacht, toen je de cijferbeoordeling 

voorbereidde? 

 

Benader je antwoord nu eens via een iets andere route, gewoon om het helemaal goed in je 

vingers te krijgen. Bereken eerst de contante waarde van alle uitkeringen, maar dan per de 

datum van 1 mei 2020. Doe mee: n = nog steeds 51, r = 1,02, maar de a = € 750 / 1,02 ^ 50. 

Tussentijds antwoord, onafgerond vasthouden in je rekenmachine: € 24.317,70. Vervolgens 

moeten we dit bedrag nog eens dertien kwartalen ‘verder terug rekenen’. Zie jij ook 

waarom? Op welk antwoord kom je dan? Juist! 

 

  



 

Interest-berekeningen  **  versie van 20 oktober 2016 

Blad 17 van totaal 27 

 

** 

 

 

Begrijp je ook waarom de pensioenverzekeraar met een (stevige) interest werkt? Natuurlijk: 

als het geld eerder wordt weggegeven, dan kan die verzekeraar er zelf geen interest meer 

mee verdienen. Hoeveel interest loopt de verzekeraar in totaal mis, als Jansen al op 

1 februari 2017 die € 18.798,38 krijgt? Kom jij ook uit op € 19.451,62 en zie je ook waarom 

deze tussendoor-vraag eigenlijk niet zo moeilijk is? 

 

Om je inzicht verder te vergroten – je kan ook zeggen om gewoon echt goed te begrijpen 

hoe het werkt – kan je ook nog een andere redenering opzetten (en zo mogelijk een keer 

doorrekenen). Jansen krijgt dus – zie boven – op 1 februari 2017 € 18.798,38 uitgekeerd. 

Stel dat hij, dus Jansen zelf dit bedrag op die dag op een spaarrekening zet en ‘met zichzelf 

afspreekt’ dat hij per drie maanden, voor het eerst op 1 mei 2020 en voor het laatst op 

1 november 2032, een bedrag van € 750 van die rekening opneemt. Het (resterende) saldo 

op de rekening levert 2 % S.I. per kwartaal op. Welk bedrag staat er dan op zijn rekening op 

1 november 2032, meteen na het moment dat hij zijn (laatste) € 750 heeft opgenomen? 

 

 

Opgave XII 

 

 

Mevrouw Jansen gaat vanaf 1 maart 2015 maandelijks (op de eerste dag van elke maand) 

een vast bedrag op een spaarrekening zetten. Zij wil op 1 januari 2020, direct na de storting 

van die dag, een bedrag van € 50.000 kunnen opnemen om vanaf die dag, vers in het nieuwe 

jaar, een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: eindelijk op wereldreis. 

 

Mevrouw Jansen gaat naar de bank en opent een spaarrekening, die 0,5 % S.I. per maand 

geeft. Welk bedrag moet zij maandelijks storten? 

 

 

Wat is dit nu weer? Redeneer maar even mee, waarbij we eerst kijken naar de hoofdindeling: 

 

• Een periodiek vast bedrag, hoewel juist dat bedrag onbekend is 

• Samengestelde interest 

• Naar een eindwaarde 

• Met een laatste bedrag op de einddatum van het traject 
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Hoe vliegen we dit aan? Het is allemaal gelukkig niet werkelijk moeilijk. We bereiden de 

toepassing van de somformule als volgt voor: n = 59 (tel dit na !), S = 50.000. Die weten we 

alvast. Het bedrag dat mevrouw Jansen op 1 maart 2015 stort, tot welk bedrag is dat 

aangegroeid op 1 januari 2020? Tja, tot (onbekend bedrag, dat noemen we ?) maal 1,005 ^ 58 

(en dus niet ^ 59, tel ook dit heel precies na. Je weet: fout is ook echt fout !). Tot welk bedrag 

is haar laatste storting, dus van ?, aangegroeid op 1 januari 2020 ? Tot niets meer dan het 

bedrag ?, want die storting vindt plaats op de dag dat zij het geld ook weer opneemt. Wat is 

dan het kleinste bedrag in her rijtje bedragen, dat we moeten optellen? Juist. En wat is dan 

het op-een-na-kleinste bedrag? Inderdaad. En welke vaste factor zit er tussen alle bedragen 

in het rijtje? Jij weet het. 

 

Pas de somformule nu ‘omgekeerd’ toe: je weet de S, de n en de r en bent op zoek naar de a. 

 

Antwoord: € 730,70. Had je trouwens aan cijferbeoordeling gedaan? Hoe dan? 

 

 

Opgave XIII 

 

 

De zus van mevrouw Jansen heeft weer een ander ‘probleem’. Zij heeft € 100.000 

in een oude matras verstopt, maar slaapt daar toch niet echt lekker rustig op. Zij maakt een 

afspraak bij een verzekeraar, bij wie zij het geld op 1 juli 2015 wil afstorten. In ruil daarvoor 

wil zij vanaf diezelfde 1 juli 2015 tot en met 1 januari 2037 elk kwartaal een vast bedrag 

uitgekeerd krijgen. De verzekeraar rekent met 1 % S.I. per kwartaal. 

 

Welk bedrag kan de zus van mevrouw Jansen in elk van de bedoelde kwartalen 

tegemoet zien? 

 

 

Kijk weer even goed: 

 

• Een periodiek vast bedrag, hoewel juist dat bedrag onbekend is 

• Samengestelde interest 

• Naar een beginwaarde (!) 

• Met een eerste bedrag op de begindatum van het traject 
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We zoeken weer naar de variabelen in de somformule. De S = 100.000. Hoeveel uitkeringen 

gaat de zus van mevrouw Jansen krijgen? Wat is de contante waarde van de eerste uitkering? 

En wat is de contante waarde van de laatste uitkering? Wat is het kleinste bedrag in het rijtje 

contante waardes? En wat is dan de r ? 

 

Reken, reken en nog eens reken, maar het antwoord: € 1.709,32. 

 

 

Opgave XIV 

 

 

Een neef van de heer Jansen is geboren op 13 oktober 1953. Hij wil het pensioen, dat hij bij 

een verzekeraar heeft opgebouwd, in één bedrag ontvangen op 1 juli 2016. Volgens zijn 

pensioenregeling zou hij, nadat hij 65 is geworden, elk jaar op 1 juli € 10.000 ontvangen, 

voor het laatst in het jaar waarin hij 80 wordt. 

 

De verzekeraar biedt de neef een bedrag ineens van € 112.526,49. 

Met welk (geheel) interestpercentage (S.I. per jaar) rekent de verzekeraar? 

 

 

Terug naar de hoofdindeling: 

 

• Een periodiek vast bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een bekende beginwaarde 

• Met een onbekend interest-percentage 

 

Deze is wel een tikje gemeen, maar zeker te doen. We weten de S, we weten de n (tellen !) 

en we weten de a, dat wil zeggen: die weten we alleen maar voor wat betreft de teller van de 

breuk, die in dit geval de a bepaalt. Dwing jezelf om het voorgaande te begrijpen door het uit 

te schrijven. De enige onbekende in de somformule is nu de r. 

 

Die r kan je alleen maar vinden door verschillende getallen te proberen. 

Dus: een keer met r = 1,02, met r = 1,05, met …  
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Antwoord: zoek en vind dat de r = 1,03. Het interestpercentage is dus 3 per jaar. 

Had je hier (ook) aan cijferbeoordeling gedaan? Had je vooraf ingeschat dat de interest 

waarschijnlijk geen 6 %, 7 % of nog hoger zou zijn? 

 

 

Opgave XV 

 

 

De buurjongen van de heer Jansen is geboren op 13 maart 1999. Die buurjongen is uit het 

niets heel rijk geworden: hij heeft € 50.000 uit een erfenis ontvangen. De buurjongen is bang 

dat hij dat geld veel te snel zal uitgeven, terwijl hij later wil gaan studeren en het geld dan 

heel goed kan gebruiken. Hij stapt daarom, samen met Jansen, naar een verzekerings-

maatschappij en vraagt daar of er een overeenkomst kan worden gesloten, waarbij hij het 

geld op 1 april 2015 overmaakt naar de maatschappij. In ruil daarvoor wil de buurjongen 

vanaf de eerste maand na zijn 18e verjaardag op de eerste dag van elke maand 

€ 1.000 ontvangen. 

 

De maatschappij gaat rekenen, waarbij een interest van 0,5 % S.I. per maand wordt 

gehanteerd. De maatschappij deelt vervolgens mee dat de buurjongen gedurende 

x maanden een uitkering van € 1.000 kan krijgen. De buurjongen hoeft een heel 

klein deel van die € 50.000 niet aan de maatschappij te betalen. 

 

De buurjongen gaat akkoord. Op welke datum ontvangt hij de laatste uitkering van 

€ 1.000? Welk bedrag moet de buurjongen op 1 april 2015 aan de maatschappij betalen? 

 

 

Deze is van de categorie ‘bovenkant examenniveau’. Doe je mee, gewoon omdat je wilt 

weten hoe het werkt (en omdat het natuurlijk een heel goede oefening in rekenen en inzicht 

krijgen is)? 

 

Vanuit de hoofdindeling: 

 

• Een periodiek vast bedrag 

• Samengestelde interest 

• Naar een min of meer bekende beginwaarde 

• Met een onbekend aantal uitkeringen 
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Hum … eerst de diverse informatie maar eens analyseren. Wanneer wil de buurjongen voor 

het eerst een uitkering van € 1.000 ? Hij wordt 18 jaar op 13 maart 2017, dus op 1 april 2017. 

We rekenen ‘vanuit’ 1 april 2015, daar zit precies 24 maanden tussen. We weten de S, dat wil 

zeggen: die is ongeveer € 50.000. We weten waar we de r moeten zoeken en we hebben ook 

wel een beeld bij de a. Het grote vraagteken, is dit geval de x, betreft het aantal uitkeringen 

(de n).  

 

Ook deze opgave kan je alleen maar oplossen door ‘gericht gokken’ en rekenen. Meteen een 

beetje cijferbeoordeling: hoeveel uitkeringen zou de buurjongen krijgen als de maatschappij 

geen interest zou hanteren? Juist, € 50.000 / € 1.000 = 50. Kan de buurjongen meer of minder 

uitkeringen tegemoet zien, denk je (en begrijp je ook waarom)? 

 

Laten we eens kijken waarop we uitkomen als we uitgaan van 60 uitkeringen. De laatste 

uitkering is dan op 1 maart 2022 (ga na of dit klopt). De contante waarde van die laatste 

uitkering per 1 april 2015 zou € 1.000 / 1,005 ^ 83 = € 661,02 zijn, wat is dan geval de a in ons 

bekende rijtje zou worden. Kom jij ook uit op een S van € 46.119,63 ? Zo ja, trek jij ook de 

conclusie dat er nog een paar meer uitkeringen van € 1.000 in het vat zitten ? 

 

De antwoorden: 1 augustus 2022 en € 49.375,74. 

 

 

Tenslotte 

 

Zo, nu weet en kan je echt ‘alles’ met interest-opgaven. Denk altijd aan de hoofdindeling, 

kijk goed wat er speelt en lees alle gegevens woord-voor-woord. 

 

Als afsluiting van dit memo doen we nog: 

 

• twee opgaven (A en B) van het kaliber, dat je tijdens een SE-toets of tijdens het CE 

van Management en Organisatie mag verwachten. Bij de eerste wordt je inzicht op een 

specifiek punt getest. In de tweede hebben we zo ongeveer alle hobbels opgenomen, die je 

bij interest-berekeningen kunt tegenkomen (en die in dit memo zijn behandeld) 

 

• twee opgaven (IX-a en XII-a), waarin wordt gewerkt met negatieve interest 

 

• een extra opgave (X-a), waarin wordt gewerkt met interest per kwartaal, maar met 

stortingen per halfjaar. Om gek van te worden? Je zal zien: uiteindelijk valt het mee. 
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En: oefen natuurlijk ook met alle opgaven, die je met betrekking tot deze specifieke stof 

in een Examenbundel vindt. Weet tegelijk dat je interest-berekeningen ook nodig hebt bij 

veel opgaven over investeringsbeslissingen, obligatiekoersen en wat dies meer zij. 

 

 

HEEL VEEL SUCCES ! 

 

 
 

 

 

 
 

Frank Hordijk 

 

 

Opgave A 

 

Na een paar wonderschone acties in een oefenwedstrijd krijgt jeugdspeler Klaas Pietersen 

een onverwachte aanbieding van voetbalclub Barcelona. Hij krijgt per direct een basisplaats 

in het eerste elftal toegezegd. Bovenop salaris en premies mag hij bovendien kiezen uit: 

 

• een eenmalige vergoeding van € 5.000.000, te ontvangen op 1 februari 2015 

• een halfjaarlijkse uitkering van € 250.000, voor het eerst op 1 februari 2015 en voor het 

laatst op 1 augustus 2030. 

 

Pietersen wendt zich tot zijn financieel adviseur. Die stelt vast dat moet worden gerekend 

met een interest van 2 % per halfjaar. Bij hun berekeningen en afwegingen houden zij geen 

rekening met andere factoren dan die interest. 

 

a. Zal Pietersen, kiezen voor de eenmalige vergoeding of voor de halfjaarlijkse uitkering? 

Onderbouw je antwoord met een volledige berekening. 
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Pietersen kiest (toch) voor de eenmalige uitkering van € 5.000.000, want van dat bedrag wil 

hij een villa bij het strand kopen. Zijn adviseur heeft met de voorzitter van Barcelona 

afgesproken dat het verschil in contante waarde per 1 februari 2015 aanvullend op een 

spaarrekening voor Pietersen wordt gezet (per dezelfde datum). Pietersen is van plan dit 

bedrag tot en met 31 januari 2024 op de spaarrekening te laten staan. Deze spaarrekening 

geeft 4 % per jaar. 

 

b. Is 4 % interest per jaar hetzelfde als 2 % per halfjaar? Onderbouw je antwoord met 

een berekening. 

 

c. Welk bedrag staat er op 31 januari 2024 op de spaarrekening van Pietersen, nadat de 

interest over het laatste jaar is bijgeschreven? Als je het beginbedrag niet weet, reken 

dan met € 1.000.000. 

 

d. Pietersen wil van het bedrag, dat op 31 januari 2024 op de spaarrekening staat, 

gedurende dertig jaar vanaf 2024 jaarlijks € 50.000 opnemen. Beoordeel of dat haalbaar 

moet zijn (let op: hiervoor is geen uitgebreide berekening nodig). 

 

Antwoorden: 

 

a.  Hij kiest voor halfjaarlijkse uitkering(en), want de contante waarde daarvan is op 

1 februari 2015 € 5.984.425,38 en dat is meer dan € 5.000.000. 

 

b. Dat weet (en kan) jij wel. 

 

c. € 1.401.144,27. Tip tussendoor: als je bij een opgave met veel deelvragen al ergens in het 

begin ‘vastzit’, creëer dan je eigen doorrekenfout door aan te geven dat je met je ‘eigen’ 

tussentijdse uitkomst doorrekent. Wie weet geeft je docent of examinator je dan toch 

wat punten voor het vervolg van je berekening(en). 

 

d. Pietersen wil dus dertig keer € 50.000 opnemen van een spaarrekening, die 4 % interest 

per jaar geeft en waarop een bedrag van € 1.401.144,27 staat. Dat lukt natuurlijk, want 

ook als we ervan zouden uitgaan dat hij de eerste € 50.000 meteen op 1 februari 2024 

opneemt blijft er zoveel geld op de rekening staan, dat de interest-bijschrijving per jaar 

groter is dan de opname per jaar. Ofwel, het saldo op de rekening groeit alleen maar 

(het geld ‘raakt niet op’). 
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Opgave B 

 

De heer en mevrouw Jansen willen dat hun kleinkinderen in een belangrijke fase van 

hun levens een financieel onbezorgd bestaan kunnen hebben. Ze gaan praten bij een 

verzekeringsmaatschappij, waarmee ze een afspraak willen maken over een maandelijkse 

uitkering voor elk van hun drie kleinkinderen, die zij (dus die kleinkinderen) moeten gaan 

ontvangen vanaf de maand waarin zij hun 30e verjaardag vieren tot en met de laatste maand 

voor de maand, waarin zij 41 jaar worden. De kleinkinderen zijn geboren op 8 maart 1996, 

11 oktober 1998 en 27 augustus 2003. De uitkeringen zullen steeds plaatsvinden op de eerste 

dag van de maand. Elk kleinkind moet elke maand € 500 ontvangen, zo besluiten de heer en 

mevrouw Jansen. De heer en mevrouw Jansen zeggen toe op 1 mei 2020 het bedrag, dat de 

verzekeraar nodig heeft om de uitkeringen aan de kleinkinderen te kunnen doen, op een 

rekening van de maatschappij over te maken. De maatschappij rekent met een interest van 

1 % S.I. per maand. 

 

De heer en mevrouw Jansen schrikken stevig van het bedrag, dat de maatschappij op 

1 mei 2020 van hen wil ontvangen. Ze besluiten de € 5.000, die zij op 1 oktober 2014 op een 

spaarrekening hebben staan, volledig te reserveren als ‘vloertje’ voor het bedrag dat zij op 

1 mei 2020 aan de verzekeraar moeten betalen. De rekening, waar dat bedrag op staat, geeft 

in de periode tussen 1 oktober 2014 en 1 mei 2020 een soort variabele interest: gedurende de 

eerste twee jaar 3 % E.I., daarna een tijdlang niets en gedurende de laatste twee jaar 1 % S.I. 

per kwartaal. 

 

Voor het bijeen brengen van de rest van het bedrag, dat op 1 mei 2020 aan de verzekeraar 

moet worden overgemaakt, gaat de heer Jansen vanaf 1 oktober 2014 tot en met 30 november 

2019 elke morgen in alle vroegte kranten rondbrengen. De bedragen, die hij daarmee 

verdient en die steeds aan het einde van de maand beschikbaar komen, zet hij meteen op 

een andere spaarrekening, die 1 % S.I. per maand geeft. Voor elke bezorgde krant krijgt de 

heer Jansen € 0,05. Welk vast aantal kranten moet de heer Jansen al die tijd per maand gaan 

bezorgen? 
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Vooruit, inclusief enkele tussentijdse antwoorden: 

 

• de kleinkinderen krijgen alle drie 132 uitkeringen (reken maar na) 

 

• de contante waardes per 1 mei 2020 van de uitkeringen zijn per kleinkind 

respectievelijk € 18.398,25, € 13.514,93 en € 7.588 = totaal € 39.502,01 (let op: 

tussendoor nergens afronden). Dit is eigenlijk niet eens zo heel veel geld. 

Hoe komt dat, denk je? 

 

• de spaarrekening met € 5.000 heeft op 1 mei 2020 een saldo van € 5.739,14 

 

• de heer Jansen moet dus het verschil van € 33.762,87 bij elkaar zien te bezorgen. 

Zijn laatste loon wordt uitgekeerd op 30 november 2019, wordt meteen op de 

(andere) spaarrekening gezet en groeit tot 1 mei 2020 aan tot loon * 1,01 ^ 5 

(vijf maanden). Hij gaat in totaal gedurende 62 maanden kranten rondbrengen 

 

• zijn maandelijkse loon moet dus worden € 376,51. Omdat hij voor elke bezorgde 

krant € 0,05 krijgt, moet hij elke maand 7.531 kranten gaan bezorgen. 

Tja, dat krijg je van zo’n rare belofte aan je kleinkinderen … 

 

 

Opgave IX-a 

 

Negatieve interest! Wie had dat een paar jaar geleden gedacht. We gaan eens kijken naar 

het effect op onze calculaties. Zie de tekst hieronder: die is precies hetzelfde als bij opgave IX, 

maar er is nu sprake van negatief 1,5 % S.I. per kwartaal. Wat denk jij meteen (doe aan cijfer-

beoordeling!), staat er op 1 april 2020 meer of minder op de rekening dan de € 11.735,26 

die uit opgave IX rolde? We gaan kijken of je gevoel klopt. 

 

 

De heer Jansen zet in de periode van 1 april 2015 tot en met 1 januari 2020 aan het begin van 

elk kwartaal € 500 op een spaarrekening. Die rekening geeft negatief 1,5 % S.I. per kwartaal. 

Tussentijds verandert Jansen niets aan zijn saldo. Welk bedrag staat er op 1 april 2020 

op zijn rekening? 

 

 

 

 



 

Interest-berekeningen  **  versie van 20 oktober 2016 

Blad 26 van totaal 27 

 

** 

 

 

Daar gaan we (zie ook de tekst bij opgave IX). Het aantal stortingen is nog steeds twintig, 

dus de n in de somformule is 20. Tot welk bedrag groeit de eerste storting aan? Hum … die 

staat twintig kwartalen op de rekening, maar wordt door de negatieve interest alleen maar 

kleiner! Die eerste storting van 500 is op 1 april 2020 gekrompen tot 500 * 0,985 ^20. En zijn 

tweede storting? Die krimpt tot 500 * 0,985 ^19. Aha, terwijl bij positieve interest en een 

berekening naar een eindwaarde de laatste storting tot het kleinste eindbedrag leidt, is dat 

bij negatieve interest de eerste storting. Ofwel, de kleinste in het rijtje op te tellen bedragen 

(de a in de somformule) is die 500 * 0,985 ^20 (afgerond, maar dat doe jij nooit tussendoor, 

369,57). En met welke factor komen we dan van de kleinste in het rijtje naar de eerst-grotere 

in het rijtje? Yes, met de factor 1 / 0,985, waardoor je de r te pakken hebt. Verwerk de a, de r 

en de n in de somformule en kom op een saldo per 1 april 2020 van € 8.565,02. Hoeveel 

interest heeft Jansen in de gehele periode aan de bank betaald om op zijn centjes te passen? 

Dat is niet zo moeilijk: hij heeft 20 * 500 ingelegd en kijkt nu naar een saldo van € 8.565,02, 

dus de bank heeft in de loop van de jaren in totaal € 1.434,98 ingepikt. 

 

 

Opgave XII-a 

 

Het idee is weer hetzelfde: de tekst hieronder is identiek aan die van opgave XII, alleen 

de interest is nu negatief 0,5 % S.I. per maand. Wat denk je, moet mevrouw Jansen 

maandelijks meer of minder storten om op 1 januari 2020 aan die € 50.000 te komen? 

 

 

Mevrouw Jansen gaat vanaf 1 maart 2015 maandelijks (op de eerste dag van elke maand) 

een vast bedrag op een spaarrekening zetten. Zij wil op 1 januari 2020, direct na de storting 

van die dag, een bedrag van € 50.000 kunnen opnemen om vanaf die dag, vers in het nieuwe 

jaar, een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan: eindelijk op wereldreis. 

 

Mevrouw Jansen gaat naar de bank en opent een spaarrekening, die haar 0,5 % S.I. 

per maand kost (dus: negatieve interest). Welk bedrag moet zij maandelijks storten? 

 

 

Hier gaan we ietsje sneller te werk. De n = 59, de S = 50.000. De eerste storting (waarvan 

we de hoogte zoeken en die we ? noemen) krimpt het meest van alle stortingen en bepaalt 

daarmee de kleinste in het rijtje: die wordt (? * 0,995 ^58), wat dus de a in de somformule 

wordt. De r = 1 / 0,995. Reken-de-reken: a moet zijn 730,1402, waaruit volgt dat mevrouw 

Jansen maandelijks € 976,49 moet inleggen. 
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Opgave X-a 

 

Echt als laatste: een opgave waarin interest per kwartaal speelt, maar waarin stortingen 

per halfjaar plaatsvinden. Let op: ook rond dit thema zijn weer allerhande varianten 

te bedenken (die in de kern dan wel steeds op hetzelfde neerkomen). Daar gaan we 

(dus als variant op opgave X), met veel bewondering voor jullie uithoudingsvermogen! 

 

 

De heer Jansen zet in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2020 aan het begin 

van elk halfjaar € 500 op een spaarrekening. Die rekening geeft 1,5 % S.I. per kwartaal. 

Tussentijds verandert Jansen niets aan zijn saldo. Welk bedrag staat er op 1 januari 2020 

op zijn rekening? 

 

 

Zonder veel omhaal: n = 11. De laatste storting groeit niet aan en wordt daarmee onze a 

in de somformule: 500. Maar tot welk bedrag groeit de voorlaatste storting aan? Jawel, tot 

500 * 1,015 ^2, want een halfjaar omvat twee kwartalen, waardoor er (ook) sprake is van 

samengestelde interest binnen een halfjaar. Helder? Dan loopt de rest ook, want jij begrijpt 

dat de r = 1,015 ^ 2 en dat in de teller van de breuk in de somformule dus ((1,015 ^2) ^11) 

komt te staan. Jansen ziet op 1 januari 2020 een saldo van € 6.411,31 op zijn rekening staan. 

 

 

** 


