
 

 

 

 

Investeringsselectie – met de gebruikelijke krabbels op het whiteboard 

 

 

In het eerste cluster geheel spontaan, in het tweede met dezelfde gegevens: vorige week 

(op 13 en 14 oktober 2016) hebben we een voorbeeld uitgewerkt van een complex investerings-

vraagstuk. Complex, omdat we (a) een tussentijdse tweede investering hebben ingebouwd, 

(b) die tweede investering voor de helft met bij de bank geleend geld wilden doen en 

(c) hebben gerekend met behulp van de somformule. Lekker! 

 

De vraag was als volgt opgebouwd: 

 

• er speelt een project waarvoor een investeerder wordt gezocht 

• die investeerder maakt zijn of haar afweging aan het begin van jaar 1 

• voor de eerste vijf jaar spelen verwachte cashflows van steeds positief € 1.500.000, 

te ontvangen aan het einde van elk jaar 

• aan het begin van jaar 6 is de machine (of andere investering, het gaat om het idee), die aan het 

begin van jaar 1 wordt aangeschaft, geheel versleten. Die moet, om het project te kunnen 

voortzetten, worden vervangen door een nieuwe, waarvoor op dat moment (dus aan het begin 

van jaar 6) een investering = uitgaande cashflow nodig is van € 10.000.000 

• die tussentijdse investering financieren we voor de helft uit eigen liquiditeit, terwijl we de 

andere helft bij een bank lenen 

• de bank vraagt 6 % interest per jaar over het geleende geld. Afbetaling van de lening gebeurt 

aan het einde van jaar 10, als ook het project afloopt 

• aan het einde van de jaren 6 tot en met 10 beloopt de positieve cashflow ‘uit de operatie’ 

(daarmee voordat we rekening houden de interest = de kosten van de externe financiering) 

steeds € 2.500.000 

• aan het einde van jaar 10 kunnen we de (tweede) machine aan een derde verkopen voor de 

restwaarde, die we schatten op € 1.000.000. 

 

Met als opdracht: bereken welk bedrag een investeerder aan het begin van jaar 1 in dit project 

zou willen steken, ervan uitgaande dat zij of hij rekent met een vereist rendement van 8 %. 

 

 

 

Omdat je zoekt naar (precies) het bedrag dat iemand zou willen investeren, bepaal je dus eigenlijk 

de investering waarbij de NCW van het project, uitgaande van 8 % rendement, op € 0 uitkomt. 

Immers, als de vereiste investering groter dan het nu te berekenen bedrag zou zijn, dan zou de 

investeerder er niet aan beginnen. Andersom: als de noodzakelijke investering kleiner zou uitpakken 

dan het bedrag dat we gaan berekenen, dan zou de NCW > € 0 zijn (en zou de investeerder uiteraard 

ook ‘ja’ zeggen). Begrijp je dit (volledig)? Begrijp je dan ook dat als de NCW van een project > € 0 

is, het feitelijke rendement van het project groter is dan het vereiste rendement, waarmee is 

gerekend? En dan nog een laatste spade dieper: kan jij dat feitelijke rendement dan ook uitrekenen 

of op een andere manier bepalen? Wanneer wel en wanneer niet? 

 

 



 

 

 

 

Terug naar ons voorbeeld. Hoe pakken we dit aan, als we ook nog willen werken met de 

somformule? Als volgt: 

 

Eerst maar eens de verwachte cashflows op een rijtje zetten. Die zijn, steeds aan het einde van het 

jaar (en zonder de nullen die bij de miljoenen horen, alles in Euro): 

 

Jaar 1 1.500 

Jaar 2 1.500 

Jaar 3 1.500 

Jaar 4 1.500 

Jaar 5 1.500 -/- 5.000 = -/- 3.500 

Jaar 6 2.500 -/- 300 = 2.200 

Jaar 7 2.200 

Jaar 8 2.200 

Jaar 9 2.200 

Jaar 10 2.200 -/- 5.000 + 1.000 = -/- 1.800 

 

Ter toelichting: 

 

• aan het begin van jaar 6 moet tussentijds 10.000 worden geïnvesteerd. Dat doen we voor de 

helft met eigen geld en voor de andere helft met geleend geld. Onze uitgaande cashflow is dus 

5.000. Waarom rekenen we die bij de cashflow aan het einde van het vijfde jaar? Omdat we bij 

het contant maken geen periode-verschil hebben, of we nu uitgaan van een investering op 

1 januari van het zesde jaar of op 31 december van het vijfde jaar – terugrekenen naar het begin 

van het eerste jaar is en blijft het overbruggen van vijf jaren. Zie je dat? 

 

• in de jaren 6 tot en met 9 moeten we rekening houden met een uitgaande cashflow van steeds 

300: die gaat naar de bank, die immers 6 % van de geleende 5.000 wil ontvangen. Onze netto-

cashflow komt daardoor uit op 2.200 

 

• in jaar 10 hebben we te maken met de laatste interest-betaling van 300, met de terugbetaling 

van de lening van 5.000 en met de opbrengst uit de verkoop van de (bijna) afgeschreven 

machine van 1.000. 

 

• natuurlijk kan je het bedrag, dat de investeerder aan het begin van jaar 1 in het project zou 

willen steken, ‘met de hand’ uitrekenen: reken alle cashflows terug op basis van het vereiste 

rendement van 8 %. Maar: wij gebruiken (ook) de somformule – wie weet krijg je in een toets of 

op het examen een opdracht met cashflows gedurende vijftig jaren, waarvoor het toch wel erg 

makkelijk is als je de somformule (ook in dit verband) goed beheerst. 

 

Je weet dat je de somformule alleen kunt toepassen bij periodieke gelijke bedragen. Die spelen hier 

voor de jaren 1 tot en met 4 en voor de jaren 6 tot en met 9. De afwijkende cashflows van de jaren 

5 en 10 zal je aanvullend ‘met de hand’ moeten bepalen. Of … kunnen we voor het eerste deel 

uitgaan van gelijke bedragen in de jaren 1 tot en met 5 ? Ja, dat kan (waarbij je rekent met 1.500), 



 

 

 

 

maar begrijp dan natuurlijk dat je bij jaar 5 aanvullend en los die 5.000 uitgaande cashflow moet 

meenemen. Moeilijk? Nog even op kauwen en zonodig aan een klasgenoot vragen. 

 

We rekenen uiteraard alles terug naar het begin van het eerste jaar. Zie de bundel 

Appeltje-kokosnootje en doe mee: 

 

 

 

 

 

• voor de eerste vijf jaren speelt een totale contante waarde, die we bepalen met 

n = 5, a = 1.500 / 1,08 ^5 en r = 1,08, waaruit 5.989,07 volgt 

• voor de jaren 6 tot en met 9 (ook dit had tot en met 10 gekund, zie de eerdere tekst) gaan we uit 

van n = 4, a = 2.200 / 1,08 ^9 en r = 1,08. Waarom ^ 9 ? Omdat we terugrekenen naar het 

moment van de initiële investering, dus naar het begin van jaar 1. Reken mee: 4.959,19 

• aanvullend: -/- 5.000 / 1,08 ^5 = -/- 3.402,92 

• idem: -/- 1.800 / 1,08 ^10 = -/- 833,75 

• waardoor het totaal uitkomt op € 6.711,59. 

 

Kortom, onze investeerder zou, bij een vereist rendement van 8 %, wel € 6.711.590 

(met een Eurootje afronding) in dit project willen steken. 

 

 

  



 

 

 

 

En dan kunnen we het natuurlijk toch niet laten: een extra opdrachtje op niveau III. Je hebt het 

al ‘tussen de regels door’ in dit document kunnen lezen, terwijl het ook in de klas kort aan de orde is 

geweest. Als volgt: 

 

Een project belooft cashflows, die loskomen aan het einde van de jaren 1 tot en met 20, van steeds 

€ 2.000. Een investeerder is gevraagd of zij interesse heeft € 20.000 in dit project te steken. Zij rekent 

met een vereist rendement van 6 %. Jouw antwoord: ja, want de NCW van dit project bepalen we 

eenvoudig met de somformule, waarbij a = 2.000 / 1,06 ^20, n = 20 en r = 1,06, uitkomst afgerond 

22.940, NCW = positief € 2.940. In wat krom Nederlands: door geld in het project te steken wordt 

deze mevrouw vandaag € 2.940 rijker. Omdat de NCW positief is, is het feitelijke rendement in het 

project (zo je wilt: de interne rentevoet of de internal rate of return) groter dan die 6 %. Maar: 

hoe groot dan precies? 

 

Richting oplossing: we zoeken naar de r, waarbij de NCW van dit project precies op € 0 uitkomt, 

ofwel: waarbij de teruggerekende cashflows opgeteld op precies € 20.000 komen. Wiskundig kan je 

dat eenvoudig bepalen met een soort omgekeerde somformule, voor jullie is dat serieus teveel 

gevraagd (zie ook Appeltje-kokosnootje). Wat resteert dan? Proberen, dus rekenen met verschillende 

r-en. Op een toets zal je geen vraag krijgen waarbij je dat dertig keer moet doen om in de buurt van 

het goede antwoord te komen. In dit geval is het antwoord (ongeveer) 7,75 %. Wauw, meteen doen 

natuurlijk (dezelfde conclusie!), want ik kan mijn geld vandaag in een project steken waar 7,75 % 

rendement uit volgt, terwijl het rendement dat ik eis (al rekening houdend met risico’s en andere 

onzekerheden) 6 % is. 

 

Zie de spreadsheet-print op het blaadje hierna. De echte liefhebbers stuur ik met genoegen de 

onderliggende Excel-versie. 

 

 

** 

 

Frank Hordijk 

20 oktober 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




