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§  2.1 Inleiding

Rente of interest is tegenwoordig een heel gebruikelijke wijze om de waarde 
van het gebruik van geld aan te geven. We sparen en ontvangen rente om 
iets te kunnen kopen waarvoor we nog niet voldoende geld beschikbaar 
hebben. Of, andersom, we lenen geld om datzelfde voorwerp te kunnen 
kopen en zijn bereid rente te betalen over het geleende geld.

Interest ontvangen of betalen is weliswaar al heel oud maar nog niet zo lang 
gemeengoed. Godsdienstige regels verzetten zich ertegen. Dat gold zowel 
voor het christelijke geloof als het islamitische geloof. Dat kwam doordat het 
betalen van interest in veel gevallen leidde tot woeker. Woeker werd als 
zonde gezien en woeker brengt ook vaak het slechte in de mens naar boven. 
In vroegere tijden werden schuldenaren een soort lijfeigene van hun leen-
heer en die situatie veranderde vervolgens nauwelijks doordat de leenheer 
steeds hoge interesten vroeg.

Wie tegenwoordig de actualiteit volgt, komt uitwassen van hetzelfde soort 
tegen: we kennen de woekerpolisaffaire, de hoge interesten op (verplicht) af te 
sluiten leningen (bijvoorbeeld zoals uitgegeven door de DSB Bank). Klanten 
van de bank werden door slechte informatieverstrekking misleid tot het aan-
gaan van hypotheekleningen in combinatie met overlijdensrisicoverzekeringen 
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de vorm van koopsomstortingen. 
Deze personen kregen vaak te hoge lasten ten opzichte van hun inkomen en 
werden hierdoor ‘slaaf’ van de bank. Zelfs het faillissement van DSB heeft dit 
niet kunnen keren. De personen in kwestie zitten aan hun verplichtingen vast.

Dit voorbeeld geeft aan dat aan het berekenen van interest inderdaad risico’s 
verbonden zijn. Bij een juiste toepassing is interest echter het smeermiddel om 
economische activiteit te verkrijgen. Een potentieel succesvolle onderneming 
kan met een lening de investeringen doen om juist succesvol te worden. Een 
huizenkoper kan het huis kopen met geleend geld en er direct in gaan wonen 
in plaats van eerst − zeg −  jaar te sparen alvorens hij het huis kan bewonen.

De voorbeelden geven aan dat het verstandig is zich in de theorie van de 
interestberekening, ofwel de financiële rekenkunde, te verdiepen alvorens 
men zich in een financieel avontuur stort.

§  2.2 Hoofdsom, nominale en effectieve interest

Wie nu €. aan een bank te leen geeft tegen een interest van % op jaar-
basis, krijgt over  jaar € aan interest, namelijk % van €. = €. Laat 
hij deze € op de bank staan en krijgt hij weer % op jaarbasis, dan heeft 
hij na  jaar: % van €. = €,. Van deze €, is € de interest over 
de hoofdsom, terwijl de €, de interest over de interest is. Dit systeem van 
interest over interest heet samengestelde interest.

 In dit boek wordt het begrip interest gebruikt in plaats van het begrip rente. Dit om geen 

verwarring te krijgen met de andere betekenis van rente: een periodiek terugkerende 

betaling.

 DSB Bank = Dirk Scheringa Bank. De DSB is in oktober  failliet gegaan.
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De hoofdsom  is het bedrag van het aanvankelijk geleende of uitgeleende 
kapitaal waarbij de eventuele lopende of vervallen interest buiten beschou-
wing wordt gelaten. Interest  is de vergoeding voor geleend of uitgeleend 
kapitaal en samengestelde interest  is de interest die berekend wordt over 
zowel de hoofdsom als over de geaccumuleerde interest zelf. We kennen ook 
het begrip enkelvoudige interest , dit is de interest die berekend wordt over 
uitsluitend de hoofdsom.
In de hiernavolgende paragrafen wordt de begrippen samengestelde en 
enkelvoudige interest en nominale en effectieve interest verder uitgewerkt.

2.2.1 Sparen op basis van samengestelde interest
Eerst iets vooraf: het interestpercentage gedeeld door  wordt interest-
perunage  genoemd. Als de interest dus % per jaar is, dan is het interestperu-
nage , per jaar.
De hoofdsom op tijdstip t =  wordt aangegeven met K(). De variabele i 
staat voor het interestperunage per jaar.
De interest per jaar wordt samengesteld toegepast (bijvoorbeeld een spaar-
rekening waar tussentijds geen extra geld op wordt gezet, en ook geen geld 
af wordt gehaald). Na n jaar is het kapitaal K(n) dan aangegroeid tot:

K(n) = K(0) # (1 + i)n [.]

Hierbij hoeft n niet een gehele waarde te zijn maar n is wel altijd groter dan 
of gelijk aan .

Voorbeeld 2.1 Samengestelde interest

Iemand zet nu een bedrag van €2.500 op een spaarrekening van een 
bank. De interest bedraagt 2,3% per jaar. Er wordt tussentijds geen 
geld opgenomen van of gestort op deze spaarrekening, en er wordt 
gespaard op basis van samengestelde interest.
Dan heeft deze persoon na 1 jaar sparen een kapitaal ter grootte van:
2.500 · (1 + 0,023) = 2.500 · 1,023 = €2.557,50.
Na 2 jaar sparen: 2.500 · 1,0232 = €2.616,32. Merk op: dit is de na 
1 jaar gespaarde €2.557,50 nogmaals vermenigvuldigd met 1,023.
Na 3 jaar sparen is dit: 2.500 · 1,0233 = 2.676,498 = €2.676,50. 
Afgerond is dit hetzelfde als het kapitaal na 2 jaar (€2.616,32) verme-
nigvuldigd met 1,023.
Na 25 jaar sparen is het: 2.500 · 1,02325 = €4.413,98.

2.2.2 Sparen op basis van enkelvoudige interest
Als boven, maar nu wordt i enkelvoudig toegepast. Na n jaar is het kapitaal 
K(n) aangegroeid tot:

K(n) = K(0) # (1 + n # i) [.]

Voorbeeld 2.2 Enkelvoudige interest

Iemand zet nu een bedrag van €1.600 op een spaarrekening. De  interest 
bedraagt 3,4% per jaar. Jaarlijks haalt deze persoon echter het bedrag dat 
hij door de genoten interest extra krijgt van deze  spaarre kening weg (hij 
laat het bijvoorbeeld wegboeken naar een andere rekening). Zodoende 
wordt er gespaard op basis van enkelvoudige interest.
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Na 1 jaar sparen heeft deze persoon op deze spaarrekening dan een 
kapitaal ter grootte van: 1.600 · 1,034 = €1.654,40 (waarvan €1.600 
op de spaarrekening, en €54,40 op − bijvoorbeeld – de andere rekening).
Na 2 jaar sparen heeft deze persoon een kapitaal ter grootte van:
1.600 · (1 + 2 · 0,034) = 1.600 · 1,068 = €1.708,80 (waarvan €1.600 op 
de spaarrekening, en 2 · 54,40 = €108,80 op de andere rekening).
Na 20 jaar sparen heeft deze persoon een kapitaal ter grootte van:
1.600 · (1 + 20 · 0,034) = 1.600 · 1,68 = €2.688 (waarvan €1.600 
op de spaarrekening, en 20 · 54,40 = €1.088 op de andere rekening).

2.2.3 Nominale en effectieve interest
Het is gebruikelijk om interest op jaarbasis aan te duiden. Echter de interest 
kan ook over andere perioden dan een jaar worden toegekend. Een bank 
berekent bijvoorbeeld % nominale debet interest bij rood staan en bere-
kent de rente per maand. Hiermee bedoelt de bank dat zij % /  = % per 
maand in rekening brengt (via het systeem van samengestelde interest).

Stel je staat € rood. Na  maand ben je % ·  = € aan interest ver-
schuldigd. Na  maanden wordt dit  · ( + ,) = €, en na een jaar 
 · , = €,. Je hebt dus effectief , /  = ,% aan rente 
betaald.

Een interest per periode wordt dus enkelvoudig op jaarbasis weergegeven 
maar samengesteld toegepast. Hierbij is de periode altijd korter dan een jaar 
en vrijwel altijd maanden of kwartalen. Soms halve jaren en soms weken. De 
nominale interest  is de interest op jaarbasis, waarbij geen rekening is gehou-
den met het aantal rekenmomenten per jaar en de effectieve interest   is de 
interest die daadwerkelijk betaald wordt, rekening houdend met alle reken-
momenten per jaar.

Opmerkingen

 De term nominale interest wordt ook gebruikt voor het interestniveau 
gecorrigeerd voor het inflatiepeil. Dat is dus een geheel andere betekenis.

 Onder effectieve interest wordt ook wel verstaan de totale kosten van een 
geldlening. Hierbij worden ook nog de bijkomende kosten omgeslagen 
over het geleende bedrag alsof het interest betreft.

 Zou in bovenstaand voorbeeld ook nog €, per maand aan ‘administra-
tiekosten’ verschuldigd zijn, dan komt het totale verschuldigde bedrag op 
, +  · , = €,, en wordt er uiteindelijk (effectief) betaald: , / 
 = ,%.

 Om het verschil tussen beide vormen aan te geven wordt deze variant de 
effectieve interest inclusief kosten genoemd.

 De effectieve interest inclusief kosten (Engels: annual percentage rate) is de 
maat die het meest precies aangeeft hoeveel een lening kost. Deze maat 
beschermt de consument en dient in een groot aantal landen (bijvoor-
beeld in de Verenigde Staten en in de EU) verplicht bij een lening opgege-
ven te worden. Per jurisdictie varieert het dan wel weer welke kosten 
meegenomen dienen te worden. In de EU moet voor leningen onder de 
€. die geen hypothecaire lening zijn verplicht de effectieve interest 
inclusief kosten vermeld worden.

2.2.4 Verband nominale en effectieve interest
Bij gebruik van formules moeten we ook nu weer letten op het verschil tus-
sen interest (bijvoorbeeld %) en het bijbehorende interestperunage (in dit 
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geval ,). Als het nominale interestperunage p is (en de nominale interest 
dus p · %) en de betalingstermijnen maanden zijn, dan wordt het effec-
tieve interestperunage r (en dus de effectieve interest r · %) gegeven 
door:

r = (1 +  p/12 )12 − 1 [.]

Ga dit maar na aan de hand van het voorbeeld uit subparagraaf ..:
De effectieve interest bleek daar , /  = ,% te zijn.
Dit is inderdaad ( + ,/) −  = ( + ,) −  = , −  = 
, = ,%.

Het wiskundige verband verklaard

De beginschuld x is na een jaar aangegroeid tot x · ( + p/).
Het verschil tussen begin- en eindschuld is dan x · ( + p/) − x, ofwel 
x · {( + p/) − }.

Dan is r =  
x #  ((1 +  p/12)12 − 1)

x
= (1 +  p/12)12 − 1

Ga nu zelf na, dat in het geval van wekelijkse betalingstermijnen de 
 volgende formule geldt:

r = (1 +  p/52 )52 − 1

Nu kun je ook zelf wel verzinnen wat de formule wordt in geval van nog weer 
andere betalingstermijnen (kwartalen, halfjaarlijks).

Voorbeeld 2.3 Nominale interest

Een bank berekent 8% nominale debet interest bij rood staan en bere-
kent de rente per week.
Men betaalt dan effectief (1 + 0,08/52)52 − 1 = 0,08322 = 8,3% aan 
rente.
Iedere €1.000 schuld is na een jaar dus gegroeid tot €1.083 schuld.

§  2.3 Sparen op basis van samengestelde 
variabele interest

Indien je spaart bij een bank, dan zal de interest af en toe wijzigen. Je krijgt 
niet steeds dezelfde interest. We nemen aan dat de interest per jaar mag ver-
schillen maar gedurende het jaar verandert hij niet.

Stel dat de interest in het eerste jaar ,% is, daarna ,% en dan ,%. Je 
spaart €.. Na drie jaar is jouw spaarbedrag dan aangegroeid tot:

. · ( + ,) · ( + ,) · ( + ,) = . · , · , · , 
= €.,

Wij hebben dus het product van drie jaar verschillende oprentingsfactoren 
gebruikt. We korten de interestperunages in jaar t af als it. Dus in boven-
staand voorbeeld: i = ,.
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Het product van de drie interestfactoren kunnen we nu schrijven als:

(1 + i1) # (1 + i2) # (1 + i3) = q
3

t=1
(1 + it)

De Griekse hoofdletter ∏ (de p, spreek uit ‘pie’) geeft aan dat alle termen 
rechts van het ∏-teken met elkaar vermenigvuldigd moeten worden, afhan-
kelijk van de telvariabele t. De telvariabele begint bij  (t = ) en eindigt bij . 
Dit wordt respectievelijk onder en boven het ∏-teken vermeld. Als het heel 
duidelijk is waarover het gaat, laat men dit weg. De telvariabele t wordt een 
dummy variabele genoemd omdat hij zelf geen betekenis heeft: hij is 
bedoeld om te tellen en de opsteller van het product bepaalt zelf waarover 
geteld wordt. In dit voorbeeld telt t de jaren.

De notatie met het ∏-teken is bedoeld als een verkorte notatie voor een rij 
gelijksoortige termen. Voor  jaar valt dat natuurlijk erg mee, maar als de 
periode  jaar is, is deze notatie overzichtelijker.

Voorbeeld 2.4 Excel-berekening product

In Excel kan men eenvoudig producten berekenen met de functie 
=PRODUCT(…). Als bereik moet men dan de te vermenigvuldigen getal-
len selecteren. Voor het bovenstaande voorbeeld ziet dat er als volgt uit:

33 jaar oprenting
1,045 1,15211

=PRODUCT(B34:B36)

Product:
1,049

1,051

1
2
3

A B C D E

34

35

36

37

38

FIGUUR 2.1  Berekening product in Excel

F

De algemene formule voor een kapitaal K(n) na n jaar, uitgaande van een 
kapitaal K(n) nu en interestperunages i tot en met in, wordt gegeven door:

K(n) = K(0) # q
n

t=1
(1 + it) [.]

Vervolgens behandelen wij de zogenoemde regel van  .

2.3.1 De regel van 72
Er bestaat een handige vuistregel om de tijd die het duurt alvorens een kapi-
taal gegeven de interestvoet verdubbeld is, te berekenen:

n =  / i

Hierbij is i het interestpercentage, zonder dat er gebruikgemaakt wordt van 
het %-teken. Dus % wordt als  gerekend. Dus als i = %, dan wordt de ver-
dubbelingstijd: n =  /  =  jaar.
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En dit geeft een goede benadering:

K() = K() · , = K() · ,

Het werkt voor alle interestgroottes, maar het is het eenvoudigst als het een 
deler van  betreft. Wij geven de volgende tabel (figuur .).

 i i/100 n=72/i (1 + i/100)^n

 1% 0,01 72 2,0470993

 10% 0,10 7,2 1,9862199

 9% 0,09 8 1,9925626

 8% 0,08 9 1,9990046

 6% 0,06 12 2,0121965

 4% 0,04 18 2,0258165

 3% 0,03 24 2,0327941

 2% 0,02 36 2,0398873

FIGUUR 2.2  Uitwerking regel van 72 voor delers van 72

Voor een aantal andere interestgroottes kan men beter  gebruiken:

 i i/100 n=70/i (1 + i/100)^n

 3,5% 0,035 20 1,9897889

 5% 0,05 14 1,9799316

 7% 0,07 10 1,9671514

FIGUUR 2.3  Uitwerking ‘regel van 72’ voor delers van 70

Natuurlijk kan met behulp van de huidige rekenhulpmiddelen dit ook heel 
gemakkelijk berekend worden. Maar soms is het de kracht van de accoun-
tant of andere professional dat hij, in situaties waarbij snelheid boven nauw-
keurigheid gaat, een discussie in de juiste richting kan sturen door snel een 
goede benadering te geven.

§  2.4 Slotwaarde en contante waarde

Het eindkapitaal van een kapitaal dat opgerent wordt met % per jaar gedu-
rende  jaar, heet de slotwaarde  van dat kapitaal. De slotwaarde van één of 
meer betalingen nu of in de toekomst is de waarde van deze betalingen op een 
vooraf bepaald moment in de toekomst rekening houdend met samengestelde 
interest. Bij één betaling spreekt men ook wel over enkelvoudige slotwaarde.
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Andersom, om de waarde nu te berekenen van een kapitaal K dat over  jaar 
€. waard is bij een interestvoet van %, moet ‘teruggerekend’ worden:

K = 1.000/(1+4%)15 = 1.000/1,0415 = 1.000 # 1,04−15 = €555,26

K heet de contante waarde  van €. (over de bedoelde periode en tegen de 
bedoelde interest). De contante waarde van één of meer betalingen nu of in 
de toekomst is de waarde van deze betalingen nu, rekening houdend met 
samengestelde interest. Bij één betaling spreekt men ook wel over enkelvou-
dige contante waarde.

Uit de definities blijkt dat het niet alleen over één betaling hoeft te gaan. De 
slotwaarde kan gerust berekend worden over een serie van bedragen die van 
tijd tot tijd gespaard worden. Hetzelfde geldt voor de contante waarde.

Synoniemen voor slotwaarde zijn toekomstige waarde of eindwaarde. Voor 
contante waarde wordt ook het begrip huidige waarde gebruikt.

Als er sprake is van één betaling of kapitaal dan zijn er de volgende verban-
den tussen slotwaarde (SW) en contante waarde (CW), waarbij i weer het 
interestperunage per jaar is.

SW = CW · ( + i)n  [.]

En

CW =  
SW

(1 + i)n = SW # (1 + i)−n [.]

§  2.5 Meetkundige reeksen en annuïteiten

In deze paragraaf worden het somteken, de meetkundige reeks, slotwaar-
den en contante waarden voor een regelmatige rij betalingen behandeld. 
Vervolgens worden de annuïteiten behandeld en wij sluiten af met  formules 
in Excel waarmee de diverse berekeningen gemaakt kunnen worden.

2.5.1 Het somteken
Uit de vorige paragraaf bleek al dat slotwaarden en contante waarden ook 
uit rijen betalingen kunnen bestaan. Vaak gaat het dan over betalingen die 
steeds even groot zijn en op regelmatige basis betaald worden. Bijvoor-
beeld: iemand spaart € per maand. Hij krijgt ,% interest nominaal op 
jaarbasis en hij houdt dit  jaar vol. Hij legt zijn € steeds aan het eind van 
de maand in. Hoeveel heeft hij na  jaar gespaard?

Er zijn dus  betalingen. De eerste betaling rendeert  maanden (de eerste 
maand namelijk niet, omdat pas aan het eind van de maand ingelegd 
wordt), de tweede , de derde , enzovoort. De op één na laatste betaling 
rendeert  maand en de laatste betaling rendeert niet.
De interest is ,% /  = ,% per maand.

We moeten berekenen, beginnend met de laatste betaling:

K() =  · ( + , + , + … + , + ,)
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Dit kan gemakkelijker opgeschreven worden als:

K() =  · (, + , + , 

+ … + , + ,) =  # a
59

t=0
1,00275t   [.]

We zien hier weer net zo’n teken als bij het product. Dit keer is het het som-
teken . De Griekse hoofdletter Σ (de letter s; spreek uit sigma) wordt hiervoor 
gebruikt. t is weer de telvariabele. Dit keer moet er van  tot en met  opge-
teld worden, dus de notatie met het Σ-teken is inderdaad veel korter.

Om dit handig op te kunnen tellen, hebben wij de theorie van de meetkun-
dige reeksen  nodig.

2.5.2 De meetkundige reeks
Een rij getallen an wordt een reeks als de termen van de rij opgeteld worden:

rn = a
n

t=1
at [.]

Als an = an, dan spreken we van een meetkundige rij. Tellen we de termen 
op, dan krijgen we de meetkundige reeks , ook wel geometrische reeks 
genoemd. Een meetkundige reeks wordt gevormd uit een meetkundige rij  
waarbij de termen bestaan uit de som van de termen uit de meetkundige 
rij. Een meetkundige rij is een rij waarbij elke volgende term in de rij gevon-
den wordt door deze te vermenigvuldigen met hetzelfde getal, de reden 
genoemd.

Voorbeeld 2.5 Meetkundige rij en meetkundige reeks

1/9, 1/3, 1, 3, 9, … is een meetkundige rij, want je vindt iedere vol-
gende term door de voorgaande met drie te vermenigvuldigen: 1/9 · 3 = 
1/3, 1/3 · 3 = 1, enzovoort.
De bijbehorende reeks is 1/9 + 1/3 + 1 + 3 + 9 + …
a, a2, a3, a4, … is een meetkundige rij, want je vindt iedere volgende 
term door de voorgaande met a te vermenigvuldigen: a · a = a2, 
a2 · a = a3, enzovoort.
De bijbehorende meetkundige reeks is a + a2 + a3 + a4 + …

We bekijken nu de meetkundige reeksen:

a
n

t=0
at = a0 + a1 + a2 + a3 + … + a(n−1) + an [.]

a # a
n

t=0
at = a1 + a2 + a3 + a4… + an + an+1 [.]

Trekken we [.] van [.] af, dan krijgen wij:

a # a
n

t=0
at − a

n

t=0
at = (a − 1) # a

n

t=0
at =

= a1 + a2 + a3… + an + an+1 − a0 − a1 − a2 − … − an−1 − an [.]
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In formule [.] vallen bijna alle termen at twee aan twee tegen elkaar weg: 
Er staat a − a = , a − a = , enzovoort. Dit geldt voor alle termen, behalve 
voor an+ en –a ofwel de middelste termen uit [.].

Dus:

(a − 1) # a
n

t=0
at = an+1 − a0 [.]

Merk op dat a = . Deel nu linker en rechterlid door a−.

a
n

t=0
at =  

an+1 − 1

a − 1
 [.]

2.5.3 De slotwaarde voor een regelmatige rij betalingen
Bekijk nog eens het voorbeeld uit subparagraaf ... Als we kiezen a = 
,, dan vinden we precies formule [.] terug. Pas dan formule [.] toe:

K() =  # a
59

t=0
1,00275t =   #  1,0027560 − 1

1,00275 − 1

  =  #  1,0027560 − 1

0,00275
=  €.,

Algemener geldt dat de slotwaarde SW voor een regelmatige rij aan betalin-
gen ter grootte  met duur n en interestperunage i en waarbij de betalingen 
aan het eind van iedere periode gedaan worden, gelijk is aan:

SW = s n � =  
(1 + i)n − 1

i
 [.]

Het symbool  s  n �  is de gangbare notatie hiervoor.
Een serie betalingen die aan het einde van een periode betaald worden 
heten postnumerando  betalingen, terwijl een serie betalingen die aan het 
begin van een periode betaald worden prenumerando  betalingen heten. Het 
hiervoor behandelde voorbeeld betrof dus postnumerando betalingen.
Heel gemakkelijk kan nu ook een formule voor de slotwaarde van prenume-
rando betalingen gemaakt worden.
Laten we weer als voorbeeld het geval nemen dat iemand € per maand 
spaart, met ,% interest nominaal op jaarbasis en dit gedurende  jaar. Hij 
legt zijn € steeds aan het begin van de maand in.
Er zijn dus weer  betalingen, maar de eerste betaling rendeert nu  
maanden, de tweede , de derde , enzovoort. De één na laatste betaling 
rendeert  maanden en de laatste betaling rendeert nog  maand.
De interest was ,% /  = ,% per maand.
We moeten berekenen, beginnend met de laatste betaling:
K() =  · (, + , + … + , + ,)
   =  · , · ( + , + , + … + , + ,),

 Merk op dat in dit geval a niet gelijk aan  mag zijn. In dat geval zou er door  gedeeld 

worden. Wat komt er uit de som als a = ?
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en dus , keer zo veel als in het postnumerando geval (eigenlijk 
logisch: elk ingelegd bedrag trekt nu een extra keer interest ten opzichte van 
de situatie dat je aan het eind van de maand zou storten).
We krijgen dus:

K() =  · , # a
59

t=0
1,00275t =   · , #  1,0027560 − 1

1,00275 − 1
=

   · , #  1,0027560 − 1

0,00275
=  €.,.

Algemener geldt dus voor prenumerando betalingen:

SW = s
$

 n � = (1 + i) # s  n � = (1 + i) #  (1 + i)n − 1

i
 [.]

Het symbool s
$

 n  � is de notatie hiervoor. De punten op de s geven aan dat de 
betaling aan het begin van iedere periode gedaan wordt.

2.5.4 De contante waarde van een regelmatige rij betalingen
De contante waarde van een rij postnumerando betalingen ter grootte van  
met duur n en interestperunage i is:

De contante waarde van de eerste storting + de contante waarde van de 
tweede storting + … =

(1 + i)−1 + (1 + i)−2 + … + (1 + i)−(n−1) + (1 + i)−n = a
n

t=1
(1 + i)−t = a n �

Nu geldt echter dat:

a
n

t=1
(1 + i)−t = (1 + i)−n + (1 + i)−n+1 + … + (1 + i)−2 + (1 + i)−1 =

(1 + i)−n # {1 + (1 + i) + …(1 + i)n−2 + (1 + i)n−1}  =   (1 + i)−n # a
n−1

t=0
(1 + i)t =

(1 + i)−n #  (1 + i)n − 1

i

En dus

a n � =  
1 − (1 + i)−n

i
 [.]

a n � is het symbool voor de contante waarde van een postnumerando gelijk-
matige betaling ter grootte van . Een ander woord hiervoor is een annuïteit, 
waarover later meer.
De contante waarde van een prenumerando rij van betalingen ter grootte 
van  is:

a
$

 n � = 1 + (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + … + (1 + i)−(n−2) + (1 + i)−(n−1) =

(1 + i) # ((1 + i)−1 + (1 + i)−2 + … + (1 + i)−(n−1) + (1 + i)−n)

Kijk nu terug naar de formules bij [.] en je ziet:

a
$

 n � = (1 + i) # a n � = (1 + i) #  1 − (1 + i)−n

i
 [.]
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Voorbeeld 2.6 De contante waarde van een regelmatige rij betalingen

In een garage staat een auto te koop voor €45.999.
Het is mogelijk om deze auto te kopen tegen betaling in maandelijkse 
termijnen gedurende 5 jaar. Hierbij wordt een nominale interest bere-
kend ter grootte van 4%. De maandelijkse termijnen zijn aan het eind 
van elke maand te voldoen.
De maandelijkse termijnen zijn nu als volgt te berekenen (voor de 
maandelijkse termijnen gebruiken we de variabele T):

45.999 = T # a n � = T #  1 − (1 + i)−n

i
= T #  1 − A1 + 0,04

12 B−60

0,04
12

= T # 54,299

Dus T = 45.999 / 54,299 = €847,14.
Merk op: uiteindelijk betaal je nu 60 · 847,14 = €50.828,40 voor 
deze auto.

2.5.5 Annuïteiten
De symbolen a n � en a

$
 n �  worden respectievelijk post- en prenumerando 

annuïteit  genoemd. Het woord annuïteit komt van het Latijnse woord annus 
dat ‘jaar’ betekent. Met behulp van een annuïteit kan een gelijk betalingsbe-
drag per periode berekend worden voor aflossing en interest gezamenlijk. 
Het meest veel voorkomende voorbeeld is de hypotheek op annuïteiten-
basis. De geldlener leent geld van de geldverstrekker en afgesproken wordt 
dat het (maandelijks) terug te betalen bedrag iedere maand precies even 
hoog is. Het is gebruikelijk dat er per maand achteraf betaald wordt. b is de 
maandelijkse betaling en K is het geleende bedrag.

Het maandelijks gelijke bedrag b moet uit de volgende vergelijking opgelost 
worden:

K = b # { (1 + i)−1 + (1 + i)−2 + … + (1 + i)−(n−1) + (1 + i)−n}  = b # a n �

En:

b =  K/a n �
 [.]

Voorbeeld 2.7 Annuïteit

Je verkrijgt een hypotheek van €250.000 op annuïteitenbasis. De 
 hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar, en de nominale interest 
is 5,3%.

Dan is:

  a n � =  
1 − (1 + i)−n

i
=  

1 − A1 + 0,053
12 B−(12  #   30)

0,053
12

= 180,0813

Dus het maandelijks te betalen bedrag aan aflossing en interest is 
250.000 / 180,0813 = €1.388,26.

2.5.6 Formules in Excel
In Excel bestaan heel handige formules waarmee annuïteiten en slotwaar-
den berekend kunnen worden.
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Voorbeeld 2.8 De functie HW in Excel
Met de functie HW in Excel kan men alle annuïteiten berekenen.
We geven een voorbeeld in figuur 2.4 en lichten het daarna toe.

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D

Interest
Duur
postnumerando

Annuïteit
in formule =HW(C2;C3;-1;0;C4)

jaar
3%
12
0

9,954

FIGUUR 2.4  Berekening annuïteit in Excel

Een annuïteit wordt bepaald door de interest (cel C2), de duur (het 
aantal termijnen, cel C3) en de betalingsmodaliteit (prenumerando = 1 
of postnumerando = 0, cel C4). De derde positie in de formule wordt 
gegeven door de omvang van de annuïteit. Wij rekenen echter steeds 
met een betaling van 1. Er moet dan –1 ingevuld worden omdat Excel 
uitgaat van in teken tegengestelde stromen van geld. Dus: de nu een-
malig ontvangen +9,954 is equivalent aan 12 betalingen van –1. Met 
de tekenwisseling wordt dus de ‘richting’ van het geld (betalen of ont-
vangen) aangegeven. De vierde positie is waarde van het geld dat na 
de termijn (12 jaar) nog over mag zijn (een soort schuldrest). Dit is 
meestal niet erg handig te gebruiken, vandaar dat wij hem op 0 zetten.

Voorbeeld 2.9 De functie TW in Excel
Met de functie TW in Excel kan men slotwaarden van een regelmatige 
rij betalingen berekenen.
We geven weer een voorbeeld in figuur 2.5.

A B C D

Interest
Duur
prenumerando

Slotwaarde
in formule =TW(C2;C3;-1;0;C4)

jaar
5%
14
1

20,579

FIGUUR 2.5  Berekening slotwaarde in Excel

1

2

3

4

5

6

7

8

246866_Insurance_02.indd   25246866_Insurance_02.indd   25 11/03/13   1:59 PM11/03/13   1:59 PM



© Noordhoff Uitgevers bv26 

22

Dezelfde systematiek als bij de functie HW (huidige waarde of con-
tante waarde), maar nu wordt de slotwaarde berekend.

Voorbeeld 2.10 Excel voor enkelvoudige slotwaarden en contante 
 waarden

Men kan met behulp van bovenstaande formule ook enkelvoudige slot-
waarden berekenen, zie figuur 2.6.

1

2

3

4

5

6

7

8

A B C D

Interest
Duur
prenumerando

Slotwaarde
in formule

5%
14
1

1,980

=TW(C2;C3;0;-1;C4)

jaar

FIGUUR 2.6  Enkelvoudige slotwaarde met de functie TW

We berekenen zo (1,05)14, en maken daarbij gebruik van de vierde 
variabele die de eenmalige betaling nu weergeeft (weer met tegenge-
steld teken aan de terugbetaling na 14 jaar). Het vijfde gegeven (pre- 
of postnumerando) is nu overbodig.
Bovenstaande is echter wel met een kanon op een mug schieten. Wij 
menen dat het veel eenvoudiger en inzichtelijker is om voor enkelvou-
dige slotwaarden en contante waarden de originele (en veel simpeler) 
formules te gebruiken, zie figuur 2.7.

1

2

3

4

5

6

A B C D

Interest
Duur

Slotwaarde
in formule

jaar
5%
14

1,980

=(1+C2)^C3

FIGUUR 2.7  Enkelvoudige slotwaarde met een eenvoudige formule

246866_Insurance_02.indd   26246866_Insurance_02.indd   26 11/03/13   1:59 PM11/03/13   1:59 PM



© Noordhoff Uitgevers bv  FINANCIEEL REKENEN 27

22

Voorbeeld 2.11 De functie RENTE in Excel

Er bestaat nog een zeer handige functie in Excel: de functie RENTE. 
Deze functie rekent, gegeven de annuïteit (of de slotwaarde), de inte-
rest terug.
Probeer maar eens om met je rekenmachine de interest te vinden bij 
een rij postnumerando betalingen ter grootte van 1 met duur 10, die 
een contante waarde heeft van 8.

Je moet dan oplossen:   8 =  
1 − (1 + i)−10

i

Probeer dat maar eens…

Excel doet het echter moeiteloos, zie figuur 2.8.

1

2

3

4

5

6

7

8

A B D E

Annuiteit
Duur
postnumerando

Interest
in formule

8,000
10
0

4,28%

jaar

=RENTE(C3;-1;C2;0;0)

FIGUUR 2.8  Het terugrekenen van de interest van een annuïteit

C

Vul duur, de betaling (–1), annuïteit, het resterende toekomstige 
bedrag (0) en de betalingsmodaliteit (postnumerando = 0) in en de 
functie rekent de interest terug.

Controleer maar:   8 =  
1 − (1 + 0,0428)−10

0,0428
.
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Samenvatting

▶ Op basis van samengestelde interest is 
als volgt het eindkapitaal na n perioden 
te berekenen (waarbij K() het beginka-
pitaal is, K(n) het eindkapitaal, en i het 
interestperunage):

 K(n) = K(0) # (1 + i)n

▶ Bij variabele interestperunages wordt dit:

 K(n) = K(0) # q
n

t=1
(1 + it)

▶ Op basis van enkelvoudige interest is als 
volgt het eindkapitaal na n perioden te 
berekenen (waarbij K() het beginkapi-
taal is, K(n) het eindkapitaal, en i het 
interestperunage):

 K(n) = K(0) # (1 + n # i)
▶ De slotwaarde SW voor een regelmatige 

rij van postnumerando betalingen ter 

grootte  met duur n en interestperunage 
i is:

 SW = s n � =  
(1 + i)n − 1

i

▶ En voor prenumerando betalingen:

 SW = s
$

 n � = (1 + i) # s n � = (1 + i) #  (1 + i)n − 1

i

▶ De contante waarde van een rij postnu-
merando betalingen ter grootte van  
met duur n en interestperunage i is:

 a n � =  
1 − (1 + i)−n

i

▶ En voor prenumerando betalingen:

 a
$

 n � = (1 + i) # a n � = (1 + i) #  1 − (1 + i)−n

i
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Opgaven

 .  Een man heeft  jaar geleden (een bedrag in guldens ter waarde van) 
€. op een spaarrekening gezet, op basis van samengestelde interest. 
Tussentijds heeft hij geen geld meer gestort of opgenomen.

    De eerste  jaar kreeg hij ,% interest per jaar, de daaropvolgende  jaar 
kreeg hij ,% interest per jaar, en de laatste  jaar nog maar % interest 
per jaar.

   a Hoeveel geld heeft hij nu op zijn spaarrekening staan?
   b  Wat is, op  decimalen nauwkeurig, het gemiddelde rentepercentage 

dat hij de afgelopen  jaar heeft mogen genieten?

 .  Een vrouw wil een geldbedrag op de bank zetten. Ze heeft de keuze uit 
twee spaarvormen op basis van samengestelde interest:

   • een maandelijkse interest van ,%;
   • een jaarlijkse interest van %.
   Ze zal tussentijds geen geld storten of opnemen.
   a Welke spaarvorm zal het meeste opleveren?
   b  Ze kiest natuurlijk voor de spaarvorm die het meeste oplevert. Verder 

wil ze over  jaar een bedrag van €. bijeen hebben gespaard.
    Wat is dan het bedrag dat ze nu op de bank moet zetten?

 .  Een gezin besluit om te gaan sparen voor de aankoop van een jacht. 
Daartoe wordt er jaarlijks €. op een spaarrekening gestort. De eerste 
storting vindt op  december  plaats, en de laatste zal plaatsvinden 
op  december . De interest op de gekozen spaarrekening is ,% en 
wordt jaarlijks bijgeschreven.

    Hoeveel geld heeft dit gezin een jaar na de laatste storting op de spaarre-
kening staan om aan een jacht te besteden?

 .  Een gezin besluit om een auto te gaan kopen. het krijgt van de dealer 
twee betaalopties: aankoop tegen een contante betaling van €., of 
een betaling in  maandelijkse termijnen ter grootte van €, waarbij 
de te berekenen nominale interest jaarlijks de marktrente van ,% 
bedraagt. De termijnen zijn te betalen aan het begin van elke maand, en 
ook over de laatste maand wordt nog interest geheven.

   a Gaat het hier om een pre- of postnumerando rente?
   b Wat is de contante waarde van deze rente?
   c Welke soort aankoop is dus (zuiver financieel gezien) het voordeligst?

 .  Een lid van een fitnessclub betaalt aan het begin van elke maand €. 
Voor dit bedrag mag hij één keer per week trainen. Hij stapt na een poos 
over op een jaarabonnement (te betalen aan het begin van elk jaar).

   De hiervoor berekende samengestelde interest bedraagt ,% per maand.
   a Wat worden de kosten van dit jaarabonnement?
   b Waarom is dit jaarabonnement goedkoper dan  ·  = €?
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 .  Een verzekeraar vraagt voor een bepaald pakket een jaarlijkse, vooraf te 
betalen, premie van €..

    Bereken de overeenkomstige (ook vooraf te betalen) maandpremie, 
alleen rekening houdend met de factor interest (,% nominaal op jaar-
basis).

 .  Iemand betaalt voor een abonnement € abonnementskosten aan het 
eind van elk kwartaal, en wil dit abonnement vervangen door een jaarlijks 
abonnement, dat aan het begin van elk jaar moet worden betaald. De bij 
deze vervanging te berekenen nominale interest bedraagt % per jaar.

   Hoe hoog wordt de jaarlijkse premie voor het abonnement?

 .  Een autodealer besluit om zijn klanten de gelegenheid te geven auto’s te 
kopen op afbetaling, waarbij de auto in  jaar afbetaald moet zijn.

    Jij krijgt als financieel expert de opdracht om te berekenen wat de maan-
delijkse afbetalingen dan moeten worden.

    De dealer wil dat je een nominale jaarlijkse interest toerekent ter grootte 
van ,%, en de berekeningen uitvoert voor een auto die bij contante 
betaling bij aankoop €. kost.

   a  Hoe groot worden de maandelijkse afbetalingen als de klant zijn 
schuld aflost via betalingen aan het begin van elke maand?

   b  Hoe groot worden de maandelijkse afbetalingen als de klant zijn 
schuld aflost via betalingen aan het eind van elke maand?

   c  Als extra service deel je de dealer mee dat hij vanaf nu heel simpel de 
aflossingstermijnen kan berekenen voor willekeurig welke autoprijs. 
Hoe luidt jouw advies?

 .  Iemand beweert: ‘Een percentage van % interest per jaar is hetzelfde als 
% per  jaar’.

   Wat vind je van deze bewering?

 . Bewijs:
   a s n � = (1 + i)n #  a n �

   b a
$

 n � = (1 + i)−(n−1) # s n �

 .  Een man heeft een lening van €. afgesloten met een duur van  
jaar. Hij betaalt €. postnumerando per jaar aan aflossing en interest. 
Bereken in  decimalen nauwkeurig de interest die hij op jaarbasis 
betaalt.
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