
 

 

 

 

Negatieve interest – wie had dat gedacht! 

 

 

Wie het economische nieuws een beetje volgt weet het: in sommige situaties moet je de bank of 

een andere geldnemer (bijvoorbeeld een overheid, als het gaat om staatsobligaties) betalen om je 

geld op een spaarrekening te mogen uitzetten of (op een andere manier) te mogen uitlenen. 

 

De wereld op z’n kop? Het is maar hoe je het bekijkt. De banken in kwestie zeggen zonder blikken 

of blozen dat je niets anders doet dat het betalen van een soort verzekeringspremie, in de weten-

schap dat je geld er veiliger is dan wanneer je het thuis in je matras stopt. Tja. 

 

Hoe dan ook, die negatieve interest opent bij MenO geheel nieuwe rekenperspectieven. 

Vroeger of wat later gaan die natuurlijk ook in een toets of examen terugkomen. 

 

A 

 

Mevrouw Van Dalen zet op 1 april 2017 eenmalig € 2.000 op een spaarrekening. Zij laat dat bedrag 

staan tot 1 oktober 2020. De bank rekent met -/- 0,2 % S.I. per kwartaal. Als mevrouw Van Dalen op 

1 oktober 2020 op haar rekening kijkt, welk bedrag ziet zij dan? Wat heeft zij dan (dus) over de 

periode tussen de twee genoemde data aan interest betaald (!)? 

 

Antwoorden: 2.000 * 0,998 ^ 14 = € 1.944,72 en € 55,28. 

 

 

Niets anders dan wat je bij rekenen met een positieve (samengestelde) interest zou doen, 

maar nu dus met een factor (tot de macht 14, gezien de 14 kwartalen die je passeert) die < 1. 

 

 

B 

 

Examenkandidaat Suzanne heeft haar buurvrouw laten toezeggen dat zij op 1 januari 2020 € 5.000 

krijgt, als vergoeding voor jarenlang oppassen op de kinderen van die buurvrouw. Suzanne wil echter 

op 1 juli 2017, meteen nadat zij haar diploma in ontvangst heeft genomen (Suzanne weet zeker dat 

zij gaat slagen), op wereldreis en zou het geld graag al op die dag ontvangen. Goed, zegt de buuf, 

die vroeger ook MenO heeft gevolgd. Reken jij dan even de contante waarde van die toekomstige 

€ 5.000 uit, Suzanne? Werk maar met een negatieve interest van 0,25 % S.I. per kwartaal. 

 

Suzannes uitkomst: 5.000 / 0,9975 ^ 10 = € 5.126,74. 

 

 

Suzanne krijgt dus eerder een nominaal groter bedrag van de buurvrouw! 

 

  



 

 

 

 

C 

 

De kuitenbijter van vandaag: exact dezelfde opgave als in het memo van 13 januari 2017 

(zie de bladen hierna), maar nu rekenen we met -/- 0,5 % S.I. per maand. 

 

Ploeter je eerst door de laatste bladen van de bundel Appeltje-kokosnootje. 

 

Het antwoord: € 60.701,68. 

 

 

Wat een krankzinnig verschil met de uitkomst als de interest positief is … 

kan jij verklaren waarom het verschil zo groot is (een dikke factor 14)? 

 

Denk jij dat Van Luttikhuizen elke maand € 60.701,68 gaat ophoesten om over een aantal jaren 

elke maand € 2.000 te kunnen opnemen …? Dus toch de wereld op z’n kop? 
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Complex of niet – dit is examenniveau 

Rekenen met interest! 

 

 

In de les van 11 januari 2017 verzon Hordijk weer eens een ‘fijne’ complexe interest-opgave. 

Die luidde als volgt: 

 

• De heer Van Luttikhuizen is geboren op 30 september 1967. 

• Hij wil met een soort vervroegd pensioen met ingang van de maand na de maand 

waarin hij 55 jaar wordt. 

• Op de laatste dag van die maand (dus de maand na de maand waarin hij 55 jaar wordt) 

wil hij voor de eerste keer € 2.000 van een spaarrekening opnemen. 

• Dat wil hij aansluitend ook op de laatste dag van elke daarop volgende maand doen, 

waarbij hij als einddatum oudjaarsdag van het jaar 2060 aanhoudt. Tegen die tijd is 

Van Luttikhuizen dik in de 90 en op die oudjaarsdag wil hij zijn laatste centen opmaken aan een 

groot vuurwerk en een prachtige fles champagne, waarna hij (nog precies voor middernacht!) 

vredig aan zijn einde hoopt te komen. 

• Op dat moment, dus meteen na zijn laatste opname van € 2.000, moet het saldo op 

zijn spaarrekening op € 0 staan. 

• Van Luttikhuizen wil vanaf 1 januari 2017 gaan sparen om het bovenstaande te kunnen 

realiseren. Hij opent op die dag de spaarrekening, waarvan hij (dus) na zijn 55-e verjaardag 

maandelijks € 2.000 wil gaan opnemen. Bij het openen van de spaarrekening staat daar 

uiteraard € 0 op. 

• Voor het eerst op 1 januari 2017 en vervolgens op de eerste dag van elke volgende maand 

gaat Van Luttikhuizen een vast bedrag op de spaarrekening storten. 

• Hij doet dat voor het laatst op de eerste dag van de maand, waarin hij (op de laatste dag 

van die maand, zie boven) voor het eerst een opname doet. 

• De spaarrekening geeft gedurende de gehele looptijd 0,5 % S.I. per maand. 

 

 

Wat een verhaal! Terwijl de enige vraag is: 

 

 

Hoe groot (uiteraard in Euro’s) is het vaste bedrag dat Van Luttikhuizen op zijn spaarrekening stort? 

 

 

 

 

 

 

(vervolg op het tweede blad) 

  



 

 

 

 

Zet hier maar eens stevig je tanden in. Hints (en voorlopig geeft Hordijk niets meer dan dat): 

 

• Wat is de ‘sleutelmaand’ waarin Van Luttikhuizen stopt met storten en begint met opnemen? 

• Welk bedrag moet er op de laatste dag van die maand (of zo je wilt op de eerste dag van die 

maand, reken het verhaal maar eens door met die beide varianten) op zijn spaarrekening staan? 

• Met tussendoor de vragen: hoeveel keer gaat Van Luttikhuizen een bedrag opnemen en hoeveel 

keer gaat hij een bedrag storten? 

 

 

 

Alle succes! In de aanloop naar je examen komt de uitwerking in de vorm van een filmpje. 

 

Het enig juiste antwoord: € 4.301,56. 
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