
 

 

 

 

Geld opnemen – en tegelijk doorsparen 

 

Een bijzondere interest-berekening 

 

 

Vandaag (10 oktober 2017) kwamen we spontaan op het soort opgave, dat weinig in examens 

opduikt – maar je weet: better safe than sorry, want stel je voor dat je op de middag van 25 mei 2018 

zonder enige voorbereiding een vraag als deze krijgt voorgelegd en niet zou weten hoe je die moet 

aanpakken … dat zouden we niet willen! 

 

Opgave 

 

De heer Jansen (of de heer El Hamdaoui, of wie dan ook) opent op 1 januari van een bepaald jaar 

een bankrekening, waarop hij € 5.000 stort. De bank rekent met 0,5 S.I./maand. Jansen haalt vanaf 

1 maart, telkens op de eerste dag van elke maand, € 500 van de rekening af, voor het laatst op 

1 december. Welk bedrag heeft hij op 1 december, direct na de laatste opname, nog op zijn rekening 

staan? 

 

Oplossing 

 

Methode I 

 

Natuurlijk, je kunt dit uitschrijven. Stap-voor-stap, tussentijds niet afronden, en dan maar hopen dat 

je nergens een rekenfout maakt. Risicovol, bewerkelijk en erg tijdrovend, dat begrijp je. Voor de 

liefhebbers (toch) een eenvoudige uitwerking in Excel (zie het tweede blad van dit memorandum): 

volg precies wat er in het schema gebeurt. Conclusie: Jansen heeft op 1 december, meteen na de 

laatste opname, nog € 167,97 op zijn rekening staan. 

 

Methode II 

 

Deze vraagt wat flexibel denkwerk. Probeer het, want dit type inzichten geeft je vroeger of wat later 

veel plezier, zeker als het aantal perioden (veel) groter is en rekenen-a-la-methode I ondoenlijk is. 

Als volgt: 

 

• Jansen opent een denkbeeldige tweede rekening 

• op die tweede rekening stort hij steeds de bedragen, die hij opneemt (een seconde later) 

• ook die tweede rekening geeft 0,5 % S.I./maand 

• direct na de laatste storting staat er op die rekening (te berekenen met behulp van de 

somformule: n = 10, a = 500, r = 1,005): € 5.114,01 

• deze € 5.114,01 kan je je met wat goede wil voorstellen als het bedrag dat Jansen misloopt 

op de eerste rekening (inclusief interest), in vergelijking met de situatie dat hij de € 5.000 van 

1 januari onaangeroerd had gelaten 

• die € 5.000 zou op 1 december zijn aangegroeid tot 5.000 maal 1,005 ^11 = € 5.281,98 

• ha, het verschil tussen die twee bedragen is 5.281,98 minus 5.114,01 = dezelfde € 167,97. 
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