
 



 

 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumulus educatie bv 
Warmoesstraat 149 
1012 JC Amsterdam 
T 06 – 18 47 55 47 
E info@cumulus.co 
www.cumulus.co 
 
Cumulus biedt lesmethodes voor het voortgezet onderwijs met de kracht van digitaal én papier. 
Cumulus helpt docenten om betere lessen te geven, stimuleert het uitwisselen van kennis en ervaring 
en geeft de docent de vrijheid om alle inhoud naar eigen inzicht aan te passen. 
 
Dit boek is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De uitgever en de auteurs kunnen echter 
geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit 
gebreken in de inhoud van dit boek. 

http://www.cumulus.co/
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Ontvangsten en uitgaven 
 
 

Verzekeringen 
 

Naast rente en aflossing van de hypotheek bestaat een groot deel van de maandelijkse 
uitgaven van een gemiddeld gezin uit premies voor verzekeringen. 
 
Er zijn drie soorten verzekeringen: 
 

Verzekering Omschrijving 

1. Zorgverzekering 
 

 

• Je bent verzekerd tegen ziektekosten 

• Voorbeelden: 

− Basisverzekering (voor iedereen verplicht) 

− Aanvullende verzekering (boven op de 
basisverzekering voor bijvoorbeeld fysiotherapie of 
tandarts) 

2. Schadeverzekering 
 

 

• Je bent verzekerd tegen de financiële gevolgen van 
schade 

• Voorbeelden: 

− Autoverzekering (WA en casco), 

− Inboedelverzekering, 

− Reisverzekering, 

− Aansprakelijkheidsverzekering 

3. Levensverzekering 
 

 

• Je bent verzekerd tegen het financiële risico als gevolg 
van overlijden (of: je bouwt kapitaal op gedurende een 
aantal jaren met een uitkering bij leven) 

• Voorbeelden: 

− Overlijdensrisicoverzekering, 

− Uitvaartverzekering, 

− Lijfrenteverzekering 

 
 

Rekenen met procenten en indexcijfers 
 

Bij het rekenen met procenten en indexcijfers zijn er vier situaties die je goed moet oefenen. 
In de rest van deze samenvatting wordt, aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden, 
uitgelegd wat je moet kennen en kunnen. 
 
1. Van absoluut naar procent 
 

Wat je moet kunnen of kennen Hoe pak je het aan? 

1. Een procentueel aandeel berekenen (deel / geheel) x 100% 

2. Een procentuele verandering berekenen ((nieuw – oud) / oud) x 100% 

3. Het onderscheid tussen procent en procentpunt • Een procent is een honderdste 
deel. 

• Een procentpunt is het absolute 
verschil tussen twee percentages. 

4. Het verschil tussen procent en promille 1‰ = 0,1% 
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Rekenvoorbeeld #1 
In 2020 bedroeg het bedrijfsresultaat van het bedrijf AGF € 256.000. In 2019 was het 
bedrijfsresultaat gelijk aan € 214.000. Bereken met hoeveel procent het bedrijfsresultaat is 
gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. 
 
Antwoord: ((nieuw – oud) / oud) x 100% = ((256.000 – 214.000) / 214.000) x 100% = 19,6% 
 
Rekenvoorbeeld #2 
In 2020 bedroeg de winstmarge van het bedrijf DWS 15% (als percentage van de verkopen). 
In 2019 was de winstmarge gelijk aan 18%. Bereken met hoeveel procent de winstmarge is 
veranderd in 2020 ten opzichte van 2019. 
 
Antwoord: ((nieuw – oud) / oud) x 100% = ((15 – 18) / 18) x 100% = -16,7% (let op: de 
winstmarge is veranderd met 15 – 18 = –3 procentpunt) 
 
 
2. Van procent naar absoluut 
 

Wat je moet kunnen (of kennen) Hoe pak je het aan? 

1. Een bedrag berekenen als het procentuele   
    aandeel van een ander bedrag gegeven is 

• Tabel maken 

• Gegevens invullen in € en % 

• Basis gelijkstellen aan 100 

• Oplossen 

2. Een bedrag berekenen als het procentuele  
    verschil met een ander bedrag gegeven is 

 
Rekenvoorbeeld #1 
In 2016 was de gemiddelde verkoopprijs van een auto gelijk aan € 27.000. In 2020 was de 
gemiddelde verkoopprijs 10% hoger dan in 2016. Bereken de gemiddelde verkoopprijs van 
een auto in 2020. 
 
Antwoord: 

 € % 

2016 27.000 100% 

2020 …?... 110% 

 
(27.000 / 100) x 110 = € 29.700 (of zo: 27.000 x 1,10 = € 29.700). 
 
 
Rekenvoorbeeld #2 
In 2016 was de gemiddelde verkoopprijs van een auto gelijk aan € 27.000. Dit was 8% hoger 
dan in 2013. Bereken de gemiddelde verkoopprijs van een auto in 2013. 
 
Antwoord: 

 € % 

2013 …?... 100% 

2016 27.000 108% 

 
(27.000 / 108) x 100 = € 25.000 (of zo: 27.000 / 1,08 = € 25.000). 
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3. Van procent naar procent 
 

Wat je moet kunnen of kennen Hoe pak je het aan? 

1. Een procentuele verandering berekenen met  
    behulp van procentuele veranderingen 

• Stel basis = 100 

• Bereken eindwaarde 

• Vergelijk met 100 

 
Rekenvoorbeeld 
Voor een onderneming is het volgende gegeven: 
 

 
procentuele verandering van de omzet 

(ten opzichte van het vorige jaar) 

2018 1,5% 

2019 -2,5% 

2020 5,0% 

2021 3,0% 

 
Bereken met hoeveel procent de omzet is gestegen in 2021 ten opzichte van 2018. 
 
Antwoord: 2018 is het basisjaar. De procentuele verandering in 2018 doet niet mee, want 
die is ten opzichte van 2017. Als 2018 gelijk is aan 100, is 2021 gelijk aan 100 x 0,975 x 1,05 
x 1,03 = 105,45. De omzet is dus met 5,45% toegenomen in 2021 ten opzichte van 2018. 
 
 
4. Indexcijfers 
 

Wat je moet kunnen of kennen Hoe pak je het aan? 

1. Absolute getallen als indexcijfers schrijven. 
Indexcijfer = (waarde / basiswaarde) 
x 100 

2. Een procentuele verandering berekenen met  
    behulp van indexcijfers 

((nieuw – oud) / oud) x 100% 

 
 
Rekenvoorbeeld 
Voor een land is het volgende gegeven: 
 

 prijsindex 

2010 100 

2015 120 

2020 135 

 
Bereken met hoeveel procent de prijzen zijn gestegen in 2020 ten opzichte van 2015. 
 
Antwoord: let op: het basisjaar is 2010. In 2020 zijn de prijzen dus met 35% gestegen ten 
opzichte van 2010. Ten opzichte van 2015 zijn de prijzen in 2020 met ((nieuw – oud) / oud) x 
100% = ((135 – 120) / 120) x 100% = 12,5% gestegen. 
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Verzekeren 
 
 
In onderstaande tabel 1 staat de ontwikkeling van het premievolume van Nederlandse 
verzekeraars in de periode 2017 – 2020, samengesteld door het Verbond van Verzekeraars. 
 
tabel 1: premievolume naar verzekering (bedragen in miljarden euro’s) 
 

 2017 2018 2019 2020 

Schadeverzekeringen     

   Motorrijtuigen 5,0 5,3 5,6 5,8 

   Brand 3,9 4,1 4,2 4,4 

   Overig 3,8 3,8 4,1 4,2 

     

Levensverzekeringen 13,3 12,8 13,3 12,4 

     

Zorgverzekeringen1 48,0 50,7 52,3 54,1 

     

Totaal 74,0 76,7 79,5 80,9 
1Inclusief verzekeringen tegen inkomensderving en loondoorbetalingsverplichting als gevolg van 
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ziekte of ongeval. 

 
In bovenstaande tabel 1 worden aansprakelijkheidsverzekeringen niet apart genoemd. 
 
2p 1. Is er bij een aansprakelijkheidsverzekering sprake van een schadeverzekering of 
van een levensverzekering? Licht het antwoord toe.  
 
1p 2. Bereken hoeveel procent van het totale premievolume in 2020 kan worden 
toegerekend aan zorgverzekeringen. 
 
1p 3. Bereken met hoeveel procent het premievolume van levensverzekeringen is 
veranderd in de periode 2017 – 2020. 
 
2p 4. Is de procentuele verandering van het premievolume motorrijtuigenverzekeringen 
in 2020 ten opzichte van 2017 groter of kleiner dan de procentuele verandering van het 
premievolume brandverzekeringen? Motiveer het antwoord met een berekening. 
 
Stel dat de jaarlijkse premie van een autoverzekering 25 promille van de aanschafwaarde 
van de auto bedraagt. De aanschafwaarde is gelijk aan € 30.000,-.  
 
1p 5. Bereken de hoogte van de maandelijkse verzekeringspremie in euro’s. 
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AEX indexcijfers 
 
 
De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de belangrijkste Nederlandse beursindex en geeft 
de koersontwikkeling weer van de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven op de 
Amsterdamse beurs. De index volgt de waarde van een ‘mandje’ van deze aandelen. Op 1 
januari 1983 (basisjaar) werd de index op 100 punten vastgesteld. 
 
figuur 1: koersontwikkeling AEX (index per 1 januari van het betreffende jaar) 
 

 
 
1p 1. Geef de reden waarom beleggen in de AEX minder risicovol is dan beleggen in 
een beperkt aantal afzonderlijke aandelen.  
 
1p 2. Bereken met hoeveel procent de AEX is gestegen tussen 1 januari 1983 en               
1 januari 2022. 
 
De koers van AEX was op 1 januari 2022 54,7% hoger dan op 1 januari 2008. 
 
1p 3. Bereken de koers van de AEX op 1 januari 2008. 
 
Stel dat Caroline op 1 januari 2000 € 10.000 belegt in de AEX. 
 
1p 4. Bereken de waarde van de belegging op 1 januari 2018. 
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Consumptief krediet 
 
 
Consumptief krediet is krediet voor de aanschaf van niet-waardevaste consumptiegoederen, 
zoals bijvoorbeeld een auto, elektronica en reizen. Omdat er sprake is van een lening 
zonder onderpand is de rente relatief hoog (de bank heeft weinig zekerheid). Er zijn vijf 
belangrijke vormen van consumptief krediet: 
 

 Omschrijving 

1. Persoonlijke lening • De consument ontvangt in een keer het geleende bedrag 
voor een vaste periode en betaalt maandelijks rente en 
aflossing (vast rentepercentage). 

• De aflossing kan niet opnieuw worden opgenomen. 
 

2. Doorlopend krediet • De consument krijgt een kredietlimiet en mag vrij opnemen 
tot de limiet. 

• Er wordt alleen rente betaald over opgenomen bedragen 
(variabel rentepercentage). 

• Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen. 

3. Rood staan • Een kredietlimiet op de betaalrekening waar salaris wordt 
gestort. 

• De kredietlimiet ligt vaak tussen € 500 en € 2.500. 

4. Kopen op afbetaling • Betaling in termijnen. 

• De koper is meteen (juridisch) eigenaar. 

5. Huurkoop • Een bijzonder vorm van kopen op afbetaling. 

• De koper is pas (juridisch) eigenaar na betaling van de 
laatste termijn. 

• Als de koper zich niet aan zijn betalingsverplichting houdt, 
kan de verkoper het product terugvorderen. 

 
 

Annuïteitenlening 
 

Bij consumptief krediet worden rente en aflossing vaak betaald in de vorm van één vast 
bedrag per maand, de annuïteit.  
 
Een standaardvoorbeeld van een persoonlijke lening ziet er als volgt uit: 
 

Kredietbedrag 
(lening) 

Termijnbedrag 
(annuïteit) 

Enkelvoudige 
interest per jaar 

Duur in maanden 

€ 2.500 € 50 11,4% 67 

€ 10.000 € 200 7,8% 61 

€ 25.000 € 500 7,0% 59 

 
Stel dat Alice een persoonlijke lening van € 10.000 afsluit. Zij moet dan 61 maanden lang  
€ 200,- per maand betalen. In totaal betaalt zijn dus 61 x 200 = € 12.200 voor een lening van 
€ 10.000. 
Het termijnbedrag (de annuïteit) bestaat uit zowel rente als aflossing. In de eerste maand is 
de schuld gelijk aan € 10.000. Het rentebedrag is dan dus gelijk aan (0,078 x 10.000) / 12 = 
€ 65. De rest van het termijnbedrag is aflossing: 200 – 65 = € 135. Omdat Alice in de eerste 
maand € 135 aflost, is de schuld in de tweede maand lager. En dus wordt het rentebedrag in 
de tweede maand ook lager.  
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Looptijd lening

Het verloop van de rente en aflossing gedurende de looptijd van een annuïteitenlening ziet er 
als volgt uit: 
 

Rente en aflossing bij annuïteitenlening Omschrijving 

 
 
 

• Het geleende geld wordt in vaste 
termijnen terugbetaald 

• Dit vaste bedrag noemen we een 
annuïteit en bestaat uit 

− Rente: de vergoeding voor het 
gebruiken van het geleende geld 

− Aflossing: het terugbetalen van het 
geleende geld 

• Naarmate de looptijd van de lening 
verstrijkt, wordt 

− Het rentedeel steeds kleiner (want er 
is al afgelost) 

− Het aflossingsdeel steeds groter 
(want het termijnbedrag blijft gelijk) 

 
Rekenvoorbeeld annuïteitenlening 
Van een kredietverstrekker is het volgende overzicht gegeven: 
 

Kredietbedrag Termijnbedrag 
Enkelvoudige 

interest per jaar 
Duur in maanden 

€ 2.500 € 50 11,4% 67 

€ 10.000 € 200 7,8% 61 

€ 25.000 € 500 7,0% 59 

 
Er zijn drie veelvoorkomende vragen bij het berekenen van de interest en aflossing bij een 
annuïteitenlening: 
 

Vraag Antwoord 

1. Bereken voor een kredietbedrag 
van € 2.500,- het bedrag van de 
aflossing in de eerste maand van 
de lening. 

• Rente en aflossing in de eerste maand: 

− Rente: (0,114 x 2.500) / 12 = € 23,75 

− Aflossing: 50 – 23,75 = € 26,25 

2. Bereken voor een kredietbedrag 
van € 10.000,- het bedrag van de 
aflossing in de tweede maand 
van de lening. 

• Rente en aflossing in de eerste maand: 

− Rente: (0,078 x 10.000) / 12 = € 65 

− Aflossing: 200 – 65 = € 135 

• Aan het begin van de tweede maand bedraagt 
de restschuld nog 10.000 – 135 = € 9.865 

• Rente en aflossing in de tweede maand: 

− Rente: (0,078 x 9.865) / 12 = € 64,12 

− Aflossing: 200 – 64,12 = € 135,88 

3. Bereken voor een kredietbedrag 
van € 25.000,- het totale bedrag 
aan rente dat wordt betaald 
gedurende de looptijd van de 
lening. 

• Totale rentebedrag bij een annuïteitenlening = 
annuïteit x looptijd – geleende bedrag 

• Totale rentebedrag = 59 x 500 – 25.000 =       
€ 4.500 
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Rekenen met annuïteiten 
 
 
Op 1 januari 2021 sluit Pablo een annuïteitenlening af van € 1.500 met een looptijd van 3 
jaar en een rentepercentage van 6% per jaar (enkelvoudige interest). 
 
2p 1. Vul het onderstaande aflossingsschema voor de lening van Pablo in. 
 

jaar 
schuld aan 

het begin van 
de periode 

rente aflossing annuïteit 
schuld aan 

het einde van 
de periode 

2021 1.500,00 ...... ...... 561,17 ...... 

2022 ...... ...... ...... 561,17 ...... 

2023 ...... ...... ...... 561,17 ...... 

 
Op 1 mei 2021 sluit Javier een annuïteitenlening af van € 9.000 met een looptijd van 5 jaar. 
 
2p 2. Vul het onderstaande aflossingsschema voor de lening van Javier in. 
 

maand 
schuld aan 

het begin van 
de periode 

rente aflossing annuïteit 
schuld aan 

het einde van 
de periode 

mei 9.000,00 30 ...... 165,75 ...... 

jun ...... ...... ...... ...... ...... 

jul ...... ...... ...... ...... ...... 

 
Op 1 januari 2021 sluit Valeria een annuïteitenlening af van € 12.000 met een looptijd van 10 
jaar en een rentepercentage van 8,5% per jaar (enkelvoudige interest). 
 
2p 3. Vul het onderstaande aflossingsschema voor de lening van Valeria in. 
 

jaar 
schuld aan 

het begin van 
de periode 

rente aflossing annuïteit 
schuld aan 

het einde van 
de periode 

2021 12.000,00 ...... ...... ...... ...... 

2022 11.191,10 ...... ...... ...... ...... 

2023 ...... ...... ...... ...... ...... 

 
Op 1 augustus 2021 sluit Steve een annuïteitenlening af. 
 
2p 4. Vul het onderstaande aflossingsschema voor de lening van Steve in. 
 

maand 
schuld aan 

het begin van 
de periode 

rente aflossing annuïteit 
schuld aan 

het einde van 
de periode 

aug ...... ...... 36,62 ...... 5.963,38 

sep ...... 29,82 ...... ...... ...... 

okt ...... ...... ...... ...... ...... 
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GROTE OPGAVE 

Doorlopend krediet 
 
 
In de kredietverlening aan particulieren komen onder andere het doorlopend krediet en de 
persoonlijke lening voor. 
 
1p 1. Wat is het kenmerkende verschil tussen een doorlopend krediet en een 
persoonlijke lening? 
 
Bij een consumptief krediet is het rentepercentage dat de bank rekent hoger dan bij een 
hypothecaire lening.  
 
1p 2. Leg uit waarom banken op consumptief krediet een hoger rentepercentage 
rekenen dan op hypothecaire leningen.  
 
Van een bank is het onderstaande overzicht beschikbaar voor een doorlopend krediet:  
 

totaal 
kredietbedrag 

looptijd in 
maanden 

enkelvoudige 
interest per jaar 

termijnbedrag 
(per maand) 

€ 2.500 64 9,80% € 50 

€ 5.000 64 9,60% € 100 

€ 10.000 62 8,40% € 200 

€ 15.000 60 7,40% € 300 

€ 25.000 59 7,00% € 500 

 
 
Er zijn verschillende aflossingssystemen, bijvoorbeeld: 

− lineair, 

− met behulp van annuïteiten. 
 
2p 3. Op basis van welk van de twee genoemde aflossingssystemen wordt een 
doorlopend krediet in het bovenstaande overzicht afgelost? Motiveer het antwoord. 
 
Peter sluit een doorlopend krediet af van € 15.000,-. 
 
2p 4. Bereken voor Peter het bedrag van de aflossing in de eerste maand van de lening. 
 
2p 5. Bereken voor Peter het bedrag van de aflossing in de tweede maand van de 
lening. 
 
2p 6. Bereken het totale bedrag aan rente dat Peter betaalt gedurende de looptijd van 
de lening 
 
  



 

cumulus.co 20 

 

 

GELDZAKEN 
Hypotheken 
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SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Hypotheken 
 
 

Huren 
 

Je kunt een woning kopen of huren. Huren heeft een aantal voordelen en nadelen ten 
opzichte van kopen: 
 

Voordelen van huren Nadelen van huren 

• Je kunt een huurcontract op elk moment 
opzeggen 

• Je bent niet verantwoordelijk voor groot 
onderhoud van de woning 

• Je hebt geen hypotheek en / of eigen 
vermogen nodig 

• Je loopt geen risico als de waarde van 
de woning daalt 

• Je hebt soms recht op huurtoeslag 

• Je krijgt vrijwel zeker elk jaar een 
huurverhoging (bij een hypotheek zijn de 
uitgaven meestal stabiel) 

• Je mag de woning niet zonder 
toestemming verbouwen 

• Je bouwt geen vermogen op door af te 
lossen 

 
Er zijn twee soorten huurwoningen: 

• Sociale huurwoningen: dit zijn huurwoningen voor mensen met een relatief laag 
inkomen (tot € 40.000 bruto), meestal verhuurd door woningcorporaties. Voor sociale 
huurwoningen bestaat een aantal regels: 

− Er geldt een maximumhuurprijs voor de woning (bepaald door puntensysteem) 

− Er geldt een maximale jaarlijkse huurverhoging. 

− De huurder heeft recht op huurtoeslag, afhankelijk van huur, inkomen, leeftijd en 
woonsituatie 

• Vrije sector huurwoningen: dit zijn huurwoningen zonder subsidie en extra regels; ook 
wel huren op de ‘vrije markt’. De komende jaren geldt er een maximale jaarlijkse 
huurverhoging van ‘inflatie + 1%’ in de vrije sector. 

 
Zowel bij sociale huurwoningen als in de vrije sector is er sprake van huurbescherming: een 
verhuurder kan de huur niet zomaar beëindigen. 
 
De huurder en verhuurder hebben een aantal belangrijke verplichtingen: 
 

 Huurder Verhuurder 

Belangrijke 
verplichtingen 
 

• De huur op tijd betalen 

• Zich als een ‘goed huurder’ 
gedragen, bijvoorbeeld 

− Niet onderverhuren als dat 
niet is toegestaan, 

− Geen overlast veroorzaken, 

− Geen schade aan de 
woning toebrengen 

• De woning ter beschikking 
stellen en laten aan de huurder  

• De woning onderhouden (kleine 
reparaties moet de huurder zelf 
uitvoeren) 

Regels bij het 
opzeggen van 
de huur 
 

• Zich houden aan de 
opzegtermijn (meestal 1 
maand). 

• De huur per aangetekende 
brief opzeggen. 

• De huur per aangetekende brief 
opzeggen. 

• In de brief moet een wettelijke 
reden voor opzegging van de 
huur staan.  
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Hypotheeklening 
 

In plaats van een woning huren, kun je natuurlijk ook een woning kopen. De meeste mensen 
doen dit met behulp van een hypotheeklening. Bij het kopen en verkopen van een woning en 
het afsluiten van een hypotheeklening zijn zes partijen betrokken: 

• De (toekomstige) eigenaar van de woning (ook wel de geldnemer) 

• Makelaar: een makelaar bemiddelt bij de verhuur, aankoop of verkoop van woningen en 
bedrijfspanden. Een makelaar kan zowel een aankoopmakelaar als verkoopmakelaar zijn. 

• Hypotheekadviseur: een hypotheekadviseur geeft persoonlijk advies bij het afsluiten van 
een hypotheek. Bijvoorbeeld over de hypotheekvorm, rentevaste periode en maandlasten. 
De hypotheekadviseur bemiddelt tussen de huiseigenaar en de bank. 

• Bank (geldgever): de bank verstrekt de hypotheeklening en ontvangt rente en aflossing. 

• Notaris: de notaris is als enige bevoegd om een woning of bedrijfspand over te dragen. 
Hiervoor maakt de notaris een leveringsakte en een hypotheekakte. In de leveringsakte is 
vastgelegd dat de woning en grond worden overgedragen van de verkoper naar de koper. 
In de hypotheekakte staat dat de koper het recht van hypotheek aan de bank geeft. 

• Taxateur: een taxateur maakt een schatting van de waarde van een woning en beschrijft 
in een taxatierapport ook vaak de onderhoudsstatus en energiezuinigheid. Bij het 
verstrekken van een hypotheeklening wil de bank een objectieve schatting van de 
marktwaarde van het onroerend goed. 

 
In het dagelijks taalgebruik worden de woorden ‘hypotheek’ en ‘hypotheeklening’ door elkaar 
gebruikt: 

• Hypotheek: als een huiseigenaar het recht van hypotheek aan de bank geeft, betekent dit 
dat de bank recht heeft op het huis als onderpand voor een lening. De huiseigenaar is dan 
ook de hypotheekgever en de bank is de hypotheeknemer. Als de huiseigenaar zijn 
verplichtingen (rente en aflossing betalen) niet nakomt, mag de bank het pand 
gedwongen verkopen. 

• Hypotheeklening: een hypotheeklening is een lening voor de aanschaf van een woning 
(of bedrijfspand). Het is een lening met onderpand: als de lener de rente en aflossing 
niet kan betalen, mag de bank het pand gedwongen verkopen. Omdat het risico voor de 
bank hiermee relatief laag is, is de rente ook relatief laag. 

 
Schematisch ziet dit er dus als volgt uit: 
 

 
 
Voor starters op de woningmarkt zijn er twee hypotheekvormen waar zij uit kunnen kiezen: 
de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. De hypotheekvormen verschillen in de 
manier waarop het geleende geld wordt terugbetaald: de aflossing. Bij elke hypotheekvorm 
betaal je rente over de resterende schuld.  

Recht van 
hypotheek

De bank
De geldgever

De huiseigenaar
De geldnemer

Hypotheeknemer

De bank krijgt het recht 

van hypotheek van de 

eigenaar van het huis.

Hypotheekgever

De huiseigenaar geeft 

het recht van hypotheek 

aan de bank.

BANK

Hypotheeklening
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Lineaire hypotheek 
 

Bij een lineaire hypotheek werkt het betalen van aflossing en rente als volgt: 

• Aflossing: je lost elk maand hetzelfde bedrag af 

• Rente: je betaalt rente over het deel van de schuld dat nog niet is afgelost. Het 
rentebedrag wordt steeds lager (doordat de schuld lager wordt) 

 
Rekenvoorbeeld lineaire hypotheek (de rente wordt achteraf betaald) 
Op 1 januari sluit je een lineaire hypotheek van € 180.000 af tegen 3% rente per jaar met 
een looptijd van 30 jaar. Rente en aflossing worden aan het einde van de maand betaald. 

 

 
 
In bovenstaande rekenvoorbeeld wordt de rente aan het einde van de maand achteraf 
betaald. Je kunt de rente ook vooruitbetalen. Let goed op het verschil: 
 

1. Vooruit betalen 2. Achteraf betalen 

• Schuld op 31 december: € 360.000 

• Rente: 2,5% per jaar 

• Aflossing: € 1.000 per maand 

• Rente en aflossing worden aan het begin 
van elke maand vooruitbetaald 

 

• Schuld op 1 januari: € 360.000 

• Rente: 2,5% per jaar 

• Aflossing: € 1.000 per maand 

• Rente en aflossing worden aan het eind 
van elke maand achteraf betaald 

 

Bereken het totale bedrag dat op 1 april 
betaald moet worden 
 

 
 

 

Bereken het totale bedrag dat op 31 
maart betaald moet worden 
 

 

• Aflossing: € 1.000 

• Rente 

− Aflossing sinds 1 jan: 4 x € 1.000,- =  
€ 4.000 

− Schuld in april dus € 356.000 

− Rente = 356.000 x 0,025 x 1/12 =            
€ 741,67 

• Totaal: € 1.741,67 

• Rente 

− Aflossing sinds 1 jan: 2 x € 1.000,- =   
€ 2.000 

− Schuld in maart dus € 358.000 

− Rente = 358.000 x 0,025 x 1/12 =            
€ 745,83 

• Aflossing: € 1.000 

• Totaal: € 1.745,83 

 
  

Rente Restschuld

• Je betaalt aan het 

einde van elke 

maand rente over 

het deel van de 

schuld dat nog niet 

is afgelost

• Elke maand neemt 

de schuld af met de 

aflossing

Aflossing

• Je lost aan het 

einde van elke 

maand hetzelfde 

bedrag af

€ 450

in eerste maand

€ 500

per maand

€ 179.500

na één maand

((180.000 x 0,03) / 12) (180.000 / (30 x 12)) (180.000 – 500)

feb apr mrt mei jun jan feb apr mrt mei jun jan 
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Annuïteitenhypotheek 
 

Bij een annuïteitenhypotheek werkt het betalen van aflossing en rente als volgt: 

• Aflossing: het totale bedrag aan rente en aflossing is elke maand gelijk. Het 
aflossingsdeel wordt steeds groter. 

• Rente: het rentedeel wordt steeds kleiner (doordat de schuld steeds lager wordt). 
 
Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek 
Op 1 januari sluit je een annuïteitenhypotheek van € 180.000 af tegen 3% rente per jaar met 
een looptijd van 30 jaar. De maandelijkse annuïteit bedraagt € 758,89. 
 

 
 

Aan het einde van de tweede maand betaal je rente over de restschuld: (179.691,11 x 0,03) / 
12 = € 449,23. Omdat het totale maandelijkse bedrag aan rente en aflossing gelijk blijft, los 
je aan het einde van de tweede maand 758,89 – 449,23 = € 309,66 af. 
 
Het totale rentebedrag dat wordt betaald gedurende de looptijd van de annuïteitenhypotheek 
kun je als volgt berekenen: 

• Totale rentebedrag bij een annuïteitenhypotheek = annuïteit x looptijd – geleende bedrag 

• Totale rentebedrag = 758,89 x 30 x 12 – 180.000 = € 93.200,40 
 
Het verloop van de rente en aflossing gedurende de looptijd van een annuïteitenlening ziet er 
als volgt uit: 
 

Rente en aflossing bij annuïteitenlening Omschrijving 

 
 
 

• Het geleende geld wordt in vaste 
termijnen terugbetaald 

• Dit vaste bedrag noemen we een 
annuïteit en bestaat uit 

− Rente: de vergoeding voor het 
gebruiken van het geleende geld 

− Aflossing: het terugbetalen van het 
geleende geld 

• Naarmate de looptijd van de lening 
verstrijkt, wordt 

− Het rentedeel steeds kleiner (want er 
is al afgelost) 

− Het aflossingsdeel steeds groter 
(want het termijnbedrag blijft gelijk) 

Rente RestschuldAflossing

• Je betaalt aan het 

einde van elke 

maand rente over 

het deel van de 

schuld dat nog niet 

is afgelost

• Elke maand neemt 

de schuld af met de 

aflossing

• Het totale bedrag 

aan rente en 

aflossing is elke 

maand gelijk

• Het aflossingsdeel 

wordt steeds groter

€ 450

in eerste maand

€ 308,89

in eerste maand

€ 179.691,11

na één maand

((180.000 x 0,03) / 12) (758,89 – 450) (180.000 – 308,89)



 

cumulus.co 25 

Bruto en netto maanduitgaven 
 

Bij een hypotheeklening maken we onderscheid tussen bruto- en netto maanduitgaven. In 
Nederland mag je de hypotheekrente aftrekken van het brutoloon. Je betaalt daardoor over 
een lager (belastbaar) inkomen belasting en dus uiteindelijk minder belasting. Dit is het 
belastingvoordeel (of fiscale voordeel) als gevolg van de hypotheekrenteaftrek. We maken bij 
de hypothecaire lening daarom onderscheid tussen bruto en netto maanduitgaven: 
 

 
 
Je kunt het belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrenteaftrek als volgt uitrekenen: 
 

 
 

Merk op: ter vereenvoudiging negeren we het eigenwoningforfait. 
 
Rekenvoorbeeld bruto en netto maanduitgaven 
Van een lineaire hypotheek is het volgende gegeven: 

• Schuld op 1 januari: € 200.000 

• Rente: 2,0% per jaar 

• Aflossing: € 1.000 per maand 

• Rente en aflossing worden aan het eind van elke maand achteraf betaald 

• Het marginale belastingtarief is gelijk aan 37,10% 
 
Bereken de totale bruto uitgaven op 31 maart. 

• De restschuld in maart bedraagt 200.000 – 2 x 1.000 = € 198.000 

• Bruto rente = 198.000 x 0,02 x 1/12 = € 330 

• Aflossing: € 1.000 

• Totale bruto uitgaven: 330 + 1.000 = € 1.330 
 
Bereken de totale netto uitgaven op 31 juli. 

• De restschuld in juli bedraagt 200.000 – 6 x 1.000 = € 194.000 

• Bruto rente = 194.000 x 0,02 x 1/12 = € 323,33 

• Netto rente = 323,33 – (0,3710 x 323,33) = € 203,38 

• Aflossing: € 1.000 

• Totale netto uitgaven: 203,38 + 1.000 = € 1.203,38 
 
Netto maanduitgaven bij een annuïteitenhypotheek 
Bij een lineaire hypotheek worden de netto maanduitgaven (rente + aflossing – 
belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek) gedurende de looptijd van de lening steeds lager. 
Bij een annuïteitenhypotheek worden de netto maanduitgaven gedurende de looptijd van de 
lening steeds hoger: 

Bruto maanduitgaven

Aflossing+

Rente

Netto maanduitgaven

Belastingvoordeel–

Marginale

belastingtarief

Hypotheek-

rente
x

Belasting-

voordeel
=
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Omschrijving 

 
 

Bruto maanduitgaven 

• Elke maand betaal je een vast 
bedrag (annuïteit) dat bestaat uit 
een aflossings- en een rentedeel 

• Dit brutobedrag blijft gelijk 
 
Netto maanduitgaven 

• Aan het begin van de looptijd is het 
rentedeel relatief groot 

• Het belastingvoordeel dus ook 

• De netto maanduitgaven zijn aan 
het begin dus relatief laag (maar 
nemen wel elke maand toe!) 

• Dat kan handig zijn als je aan het 
begin staat van je carrière 

 

 
 

Voordelen en nadelen van lineaire hypotheek en annuïteitenhypotheek 
 

We kunnen de voordelen en nadelen van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek 
als volgt samenvatten: 
 
Lineaire hypotheek: 
 

Voordelen  Nadelen  

• Je lost sneller af dan bij een 
annuïteitenhypotheek. Je hebt daardoor 
minder kans op een restschuld 
(bijvoorbeeld bij het verkopen van het 
huis) en betaalt minder rente gedurende 
de looptijd. 

• De bruto- en netto maanduitgaven 
dalen gedurende de looptijd. 

• Aan het begin van de looptijd zijn de 
maanduitgaven hoger dan bij de 
annuïteitenhypotheek. 

 
Annuïteitenhypotheek: 
 

Voordelen  Nadelen  

• De netto maanduitgaven zijn aan het 
begin van de looptijd laag vergeleken 
met de lineaire hypotheek. Dat kan 
handig zijn als je aan het begin staat van 
je carrière. 

• Je lost minder sneller af dan bij een 
lineaire hypotheek. Je hebt daardoor 
meer kans op een restschuld 
(bijvoorbeeld bij het verkopen van het 
huis) en betaalt meer rente gedurende 
de looptijd. 

• De netto maanduitgaven nemen toe 
gedurende de looptijd (doordat het 
belastingvoordeel als gevolg van de 
hypotheekrenteaftrek steeds kleiner 
wordt). Dat kan onwenselijk zijn als je 
minder gaat verdienen (bijvoorbeeld 
omdat je met pensioen gaat of minder 
gaat werken). 

 
  



 

cumulus.co 27 

OPGAVEN 

 

EXAMENOPGAVE HAVO 

Ruimzicht 
 
 
Marcus woont sinds 1 juli 2004 in een huurhuis aan de Oosterweg te Groenbergen. Alle 
huizen aan de Oosterweg zijn eigendom van woningbouwvereniging Ruimzicht. De huur van 
de huizen aan de Oosterweg is jaarlijks per 1 juli met 5% verhoogd, voor het eerst op 1 juli 
2005. Naar verwachting zal dit ook de toekomst het geval zijn. Na de huurverhoging per 1 juli 
2019 bedraagt de huur € 925,- per maand. 
 
1p 1. Bereken de maandhuur die Marcus over juli 2004 betaalde. 
 
1p 2. Bereken de maandhuur die Marcus over juli 2024 zou moeten betalen. 
 
Woningbouwvereniging Ruimzicht besluit om de huizen aan de Oosterweg per 1 juli 2020 
aan de huurders te koop aan te bieden. 
Marcus koopt zijn huurhuis per 1 juli 2020. Hij sluit hiervoor per 1 juli 2020 een hypothecaire 
lening af van € 160.000,-. Hij kan kiezen tussen aflossen in gelijke jaarlijkse termijnen of 
aflossen door middel van jaarlijkse annuïteiten. De jaarlijkse annuïteit bedraagt  
€ 9.188,46. In beide gevallen is de looptijd van de lening 25 jaar, bedraagt de rente 3,0% per 
jaar en moet op 1 juli 2021 voor de eerste keer de jaarlijkse rente en aflossing worden 
betaald. 
 
1p 3. Welke functie heeft de notaris in het aankoopproces van de woning? 
 
1p 4. Noem een mogelijk voordeel voor Marcus van aflossen met annuïteiten ten 
opzichte van aflossen met gelijke jaarlijkse termijnen. 
 
2p 5. Bereken het rentebedrag dat Marcus op 1 juli 2025 zou moeten betalen indien hij 
kiest voor aflossen met gelijke jaarlijkse termijnen. 
 
2p 6. Bereken het rentedeel van de annuïteit van 1 juli 2022. 
 
Marcus kiest voor financiering door middel van de annuïteitenlening. 
 
1p 7. Noem één mogelijk financieel voordeel voor Marcus dat verbonden is aan de 
aankoop en financiering van het huis door deze te vergelijken met het huren van een 
huis. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Tom en Tjeerd 
 
 
Tom en Tjeerd willen voor de aanschaf van een woning een 6%-hypothecaire lening afsluiten 
met een looptijd van 10 jaar. Ze hebben bij de Barobank de keuze uit twee typen leningen. 
Tjeerd heeft van beide typen een grafiek getekend.  
 
leningtype 1 
 

 
leningtype 2 
 

 
 
1p 1. Wie is in bovenstaande situatie de hypotheekgever? Motiveer het antwoord.  
 
1p 2. Geeft de grafiek van leningtype 1 of de grafiek van leningtype 2 de lening weer 
waarbij de lening afgelost wordt met behulp van annuïteiten? Motiveer het antwoord. 
 
2p 3. Bereken met behulp van de grafiek(en) welk bedrag Tom en Tjeerd willen lenen. 
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GROTE OPGAVE 

Anne 
 
 
Anne wil per 1 januari 2021 een huis kopen. Het huis heeft een verkooprijs inclusief kosten 
koper van € 220.000. Voor de financiering gebruikt zij voor een deel eigen geld. Voor het 
overige deel van de financiering sluit zij een hypothecaire lening af bij de ING bank. 
 
1p 1. Wie is de hypotheeknemer bij deze hypothecaire lening? 
 

Anne sluit een hypothecaire lening af met aflossingen op basis van annuïteiten. Op 1 januari 
2021 wordt een hypothecaire lening van € 190.000 afgesloten met een looptijd van 30 jaar 
en een interest van 2,5% per jaar. De maandelijkse annuïteit is € 750,73 en wordt aan het 
einde van elke maand betaald. 
 
1p 2. Bereken de totale interestuitgaven gedurende de hele looptijd van deze 
hypothecaire lening. 
 
Anne maakt bij de aangifte van de inkomstenbelasting gebruik van de hypotheekrenteaftrek. 
Het tarief inkomstenbelasting waarmee gerekend wordt is 36%. 
 
3p 3. Bereken de netto-hypotheekuitgaven van Anne met betrekking tot de 
hypothecaire lening in het eerste kwartaal van 2021. Vul hiertoe onderstaande tabel in. 
 

maand in 
2021 

lening (€) begin 
van de maand 

interest-
uitgaven (€) 

aflossing (€) 
lening (€) einde 
van de maand 

januari     

februari     

maart     
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GROTE OPGAVE 

Marouane 
 
 
Marouane wil een huis kopen en wil hiervoor een hypothecaire lening afsluiten van  
€ 450.000 bij een bank. Marouane kan kiezen uit een hypothecaire lening met lineaire 
aflossingen en een hypothecaire lening met aflossingen op basis van annuïteiten. Marouane 
heeft de belangrijkste gegevens van het voorstel van zijn bank van beide aflossingsvormen 
naast elkaar gezet:  
 

 
hypothecaire lening met 
lineaire aflossingen 

hypothecaire lening met 
aflossingen op basis van 
annuïteiten 

looptijd 30 jaar 30 jaar 

interest per jaar 2,20% 2,20% 

annuïteit per maand Niet van toepassing € 1.709 

ingangsdatum 
hypothecaire lening 

1 januari 2021 1 januari 2021 

betaling aflossing en 
interest aan de bank 

maandelijks achteraf, voor 
het eerst op 31 januari 2021 

maandelijks achteraf, voor 
het eerst op 31 januari 2021 

 
Marouane stelt dat een hypothecaire lening met lineaire aflossingen aan het begin van de 
looptijd een lager bedrag aan interestuitgaven veroorzaakt dan bij een hypothecaire lening 
met aflossingen op basis van annuïteiten. Dit laat hij zien door voor de eerste drie jaar voor 
beide hypotheekvormen de totale interestuitgaven uit te rekenen.  
 
3p 1. Bereken voor beide hypotheekvormen de totale interestuitgaven voor de eerste 
drie maanden. Vul hiertoe onderstaande tabel volledig in. 
 

 lineaire aflossingen 
aflossingen 

op basis van annuïteiten 

interestuitgaven januari  ………….  …………. 

aflossing januari ………….  ………….  

interestuitgaven februari  ………….  …………. 

aflossing februari ………….  ………….  

interestuitgaven maart  ………….  …………. 

totale interestuitgaven   ………….  …………. 

 
 
Marouane maakt bij de aangifte van de inkomstenbelasting gebruik van de 
hypotheekrenteaftrek. Het tarief inkomstenbelasting waarmee gerekend wordt is 37,10%. 
 
2p 2. Bereken de netto-hypotheekuitgaven van Marouane met betrekking tot de 
hypothecaire lening met lineaire aflossingen in het eerste kwartaal van 2021. 
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GELDZAKEN 
Sparen 
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SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Eindwaarde en contante waarde van één bedrag 
 
 
Er zijn twee belangrijke spaarvormen: 
 

 1. Spaardeposito 2. Spaarrekening 

Rente  • Rentepercentage is vast 

• Meestal enkelvoudige interest: 
interest wordt berekend over het 
oorspronkelijk ingelegde bedrag 

• Rentepercentage is variabel 

• Samengestelde interest: 
interest wordt berekend over 
het ingelegde bedrag plus de 
bijgeschreven interest uit 
eerdere jaren (“rente over 
rente”) 

Looptijd • Vast, 1 – 10 jaar • Variabel 

Geld bijstorten 
en opnemen 
 

• Nee, niet mogelijk 

• Boete* bij vervroegd opnemen 
(als marktrente > depositorente) 

• Ja, je kunt op elk moment 
geld bijstorten en opnemen 

Risico • Tot € 100.000,- per bank 
garantie onder het 
depositogarantiestelsel 

• Tot € 100.000,- per bank 
garantie onder het 
depositogarantiestelsel 

*Banken maken vaak een uitzondering bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, echtscheiding en overlijden. 

 
Rekenvoorbeeld enkelvoudige interest: 
Je stort € 1.000,- op een spaardeposito met een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 2,5% 
per jaar over het oorspronkelijk ingelegde bedrag en wordt aan het einde van elk jaar 
bijgeschreven op jouw betaalrekening. Je ontvangt in totaal 10 x 2,5% x 1.000 = € 250 rente. 
 
Bij sparen maken we onderscheid tussen de contante waarde en de eindwaarde: 

• Eindwaarde: de toekomstige waarde van een bedrag dat nu op de bank wordt gezet. 

• Contante waarde: de huidige waarde van een bedrag waarover je pas over enige tijd de 
beschikking hebt. 

 
Eindwaarde en contante waarde van één bedrag (kapitaal) met samengestelde interest: 
 

Eindwaarde van één bedrag Contante waarde van één bedrag 

• Ik heb een spaarrekening met een 
rentepercentage van 2% 
(samengestelde interest) 

• Ik heb nu € 1.000,- 

• Hoeveel heb ik over drie jaar? 

• Ik heb een spaarrekening met een 
rentepercentage van 2% (samengestelde 
interest) 

• Ik wil over drie jaar € 1.000,- hebben 

• Hoeveel moet ik nu op de bank zetten? 
 

 
 

  E = K x (1 + i)n 
  (1.000 x 1,023 = 1.061,21)  
 

 

 
 

  C = K x (1 + i)–n 
  (1.000 x 1,02-3 = 942,32), of 
   

  C = K / (1 + i)n 
  (1.000 / 1,023 = 942,32) 
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Stappenplan bij eindwaarde en contante waarde berekeningen 
 

Bij het berekenen van de eindwaarde en contante waarde is het belangrijk dat je stapsgewijs 
te werk gaat. Maak bijvoorbeeld gebruik van het volgende stappenplan: 

• Stap 1: Teken een tijdlijn en vul alle gegeven informatie in. 

− Periodes, let op: elke periode heeft een begin en een eind op de tijdlijn. 

− Bedragen: begin- en /of eindbedrag, tussentijdse stortingen of opnames. 

− Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar. 

• Stap 2: Bepaal de te gebruiken formule. E = K x (1 + i)n of C = K x (1 + i)-n 

• Stap 3: Los op. Let goed op het aantal periodes. 
 
Rekenvoorbeeld 
Tessa stort op 1 januari 2023 € 10.000 op een spaarrekening. De samengestelde interest 
bedraagt 1,0% per jaar en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. Op 1 januari 2027 
neemt Tessa € 2.000 op van de rekening. Bereken de eindwaarde op 31 december 2028. 
 

 
 
Antwoord: E = (10.000 x 1,014 – 2.000) x 1,012 = € 8.575,- 
  

20242023 2025 20272026 2028

€ 10.000

1% rente
EindwaardeEr wordt € 2.000 

opgenomen
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SAMENVATTING 

Eindwaarde en contante waarde van een reeks 
bedragen 

 
 
Bij pensioensparen wordt er elke maand een bedrag gespaard. We hebben dus niet te 
maken met de eindwaarde en contante waarde van één bedrag maar met de eindwaarde of 
contante waarde van een reeks bedragen. Eén bedrag in de reeks (dat kan een storting of 
opname zijn) noemen we een termijn. 
 
Veel mensen sparen elke maand vrijwillig een deel van hun loon. Daarnaast sparen de 
meeste mensen verplicht via hun bedrijfspensioen. In het algemeen zijn er drie mogelijke 
pensioenvoorzieningen: 
 

 Omschrijving 

1. Staatspensioen 
 

 
 

• In Nederland is het staatspensioen de AOW, voor alle 
inwoners van 67 jaar en ouder. 

• De hoogte is afhankelijk van de burgerlijke staat 
(alleenstaand, samenwonend, getrouwd) 

2. Bedrijfspensioen 
 

 

• Het bedrijfspensioen is een aanvullend pensioen voor 
mensen in loondienst 

− Een vorm van verplicht sparen waarbij via de 
werkgever automatisch maandelijks pensioenpremie 
wordt ingehouden van het salaris 

− De pensioenpremie gaat naar een pensioenfonds die 
het geld belegt in onder andere aandelen en obligaties 

− Als je met pensioen gaat, ontvang je een maandelijkse 
uitkering 

• Doel: een pensioenuitkering die gelijk is aan 70% van het 
gemiddelde salaris (inclusief AOW) 

3. Zelf sparen of beleggen 
 

 
 

• Zelf sparen of beleggen is een aanvullend pensioen 

− Een vorm van vrijwillig sparen 

− Verschillende mogelijkheden: spaarrekening, 
spaardeposito, beleggen (bijvoorbeeld in aandelen) 
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Eindwaarde van een reeks bedragen 
 

Aan de hand van een simpel getallenvoorbeeld, laten we zien hoe je de eindwaarde van een 
reeks bedragen kunt berekenen. 
 
Dit is de situatie: Cato stort vier jaar lang, steeds op 1 januari en voor het eerst op 1 januari 
2018, een bedrag van € 100 op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 
2,0% per jaar en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. Cato berekent het saldo op 
de spaarrekening op 31 december 2021. Zij tekent eerst een tijdlijn om de situatie in kaart te 
brengen: 
 

 
 
Er zijn twee manieren om het saldo op de spaarrekening op 31 december 2021 te 
berekenen: 
 

Oplossing #1: met de hand uitrekenen Oplossing #2: somformule gebruiken 
 

100 x 1,024 = € 108,24 
100 x 1,023 = € 106,12 
100 x 1,022 = € 104,04 
100 x 1,021 = € 102,00 
                      € 420,40 
 
of zo: 100 x (1,021 + 1,022 + 1,023 + 1,024) 
 

 

• 100 x (1,021 + 1,022 + 1,023 + 1,024) 

• a = het eerste getal van de rij (1,02) 

• r = de reden (1,02) 

• n = het aantal getallen (4) 
 

 
 

 
Let goed op het verschil tussen onderstaande berekeningen: 
 

Eindwaarde van een reeks Berekening 
 

 
 

 

• 100 x (1,021 + 1,022 + 1,023 + 1,024) 

• a = het eerste getal van de rij (1,02) 

• r = de reden (1,02) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1,02 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 
4,204 

• E = K x S = 100 x 4,204 = € 420,40 
 

 

 

 

• 100 x (1 + 1,021 + 1,022 + 1,023) 

• a = het eerste getal van de rij (1) 

• r = de reden (1,02) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 4,122 

• E = K x S = 100 x 4,122 = € 412,16 
 

  

2019 2018 2020 2021 

€ 100 
2% 

€ 100 € 100 € 100 Eind- 
waarde 

2019 2018 2020 2021 

€ 100 
2% 

€ 100 € 100 € 100 

Eind- 
waarde 



 

cumulus.co 36 

Contante waarde van een reeks bedragen 
 

Aan de hand van een simpel getallenvoorbeeld, laten we zien hoe je de contante waarde van 
een reeks bedragen kunt berekenen. 
 
Dit is de situatie: Miyanna moet vier jaar lang, steeds op 1 januari en voor het eerst op 1 
januari 2019, een bedrag van € 100 betalen. De samengestelde interest bedraagt 2,0% per 
jaar. Miyanna berekent de contante waarde van de toekomstige betalingen op 1 januari 
2018. Zij tekent eerst een tijdlijn om de situatie in kaart te brengen: 
 

 
 
Er zijn twee manieren om de contante waarde van de toekomstige betalingen op 1 januari 
2018 te berekenen: 
 

Oplossing #1: met de hand uitrekenen Oplossing #2: somformule gebruiken 
 

100 x 1,03-4 = €   88,85 
100 x 1,03-3 = €   91,51 
100 x 1,03-2 = €   94,26 
100 x 1,03-1 = €   97,09 
                       € 371,71 
 
of zo: 100 x (1,03-4 + 1,03-3 + 1,03-2 + 1,03-1) 

 

• 100 x (1,03-4 + 1,03-3 + 1,03-2 + 1,03-1) 

• a = het eerste getal van de rij (1,03-4) 

• r = de reden (1,03)* 

• n = het aantal getallen (4) 
 

 
 

*Merk op: voor het invullen van de formule is het makkelijk om met reden 1,03 te werken. Stel ‘a’ dan 
gelijk aan 1,03-4. Je kunt natuurlijk ook voor a = 1,03-1 kiezen. Dan geldt r = 1,03-1. 

 
Let goed op het verschil tussen onderstaande berekeningen: 
 

Contante waarde van een reeks Berekening 
 

 
 

 

• 100 x (1,03-4 + 1,03-3 + 1,03-2 + 1,03-1) 

• a = het eerste getal van de rij (1,03-4) 

• r = de reden (1,03) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1,03-4 x ((1,034 - 1) / (1,03 - 1)) = 
3,717 

• C = K x S = 100 x 3,717 = € 371,71 
 

 

 

 

• 100 x (1,03-3 + 1,03-2 + 1,03-1 + 1) 

• a = het eerste getal van de rij (1,03-3) 

• r = de reden (1,03) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1,03-3 x ((1,034 - 1) / (1,03 - 1)) = 
3,829 

• C = K x S = 100 x 3,829 = € 382,86 

S = a x    = 1,03-4 x          = 3,717 
rn – 1  

r – 1  

1,034 – 1  

1,03 – 1  

C = 3,717 x 100 = € 371,71 

2019 2018 2020 2021 

€ 100 € 100 € 100 € 100 
3% rente 

Contante 
waarde 

2019 2018 2020 2021 

€ 100 € 100 € 100 
3% 

€ 100 

Contante 
waarde 
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Gebruik bij eindwaarde en contante waarde berekeningen altijd een stappenplan. Daarmee 
voorkom je (kleine) fouten. 
 
Stappenplan bij eindwaarde en contante waarde berekeningen (met een reeks bedragen): 
1. Teken een tijdlijn en vul alle gegeven informatie in: 

− Periodes, let op: elke periode heeft een begin en een eind op de tijdlijn 

− Bedragen: termijnbedrag, tussentijdse stortingen of opnames 

− Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar 
2. Bepaal a, r en n 

− Schrijf de reeks uit, bijvoorbeeld 100 x (1,021 + 1,022 + 1,023 + 1,024) 

− a = het eerste getal van de rij (1,02) 

− r = de reden (1,02) 

− n = het aantal getallen (4) 
3. Bereken de contante waarde of eindwaarde door eerst de somformule in te vullen 

(gegeven bij toets of schoolexamen) 

− S = 1,02 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 4,204 

− E = K x S = 100 x 4,204 = € 420,40 
 
 

Eindwaarde en contante waarde van een reeks met een gat op de tijdlijn 
 

Door het stappenplan systematisch te volgen, ontdek je soms dat er sprake is van een gat 
op de tijdlijn. Je volgt dan precies dezelfde stappen, maar past het eerste getal van de 
meetkundige rij (‘a’) aan. Je kunt ook kiezen voor een oplossing in twee stappen. 
 
Rekenvoorbeeld eindwaarde van een reeks met een gat op de tijdlijn: 
 

Teken een tijdlijn en vul alle gegeven informatie in 
 

 
 

Manier #1: in één stap 
 

• 100 x (1,024 + 1,025 + 1,026 + 1,027) 

• a = het eerste getal van de rij (1,024) 

• r = de reden (1,02) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1,024 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 4,461 

• E = K x S = 100 x 4,461 = € 446,14 
 

Manier #2: in twee stappen 
 

• Bereken de eindwaarde van de reeks op 
31 december 2021: 

− 100 x (1,021 + 1,022 + 1,023 + 1,024) 

− a = het eerste getal van de rij (1,02) 

− r = de reden (1,02) 

− n = het aantal getallen (4) 

− S = 1,02 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 
4,204 

− E = K x S = 100 x 4,204 = € 420,40 

• Bereken de eindwaarde op 31 december 
2024: E = 420,40 x 1,023 = € 446,14 
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Rekenvoorbeeld contante waarde van een reeks met een gat op de tijdlijn: 
 

Teken een tijdlijn en vul alle gegeven informatie in 
 

 
 

Manier #1: in één stap 
 

• 100 x (1,02-8 + 1,02-7 + 1,02-6 + 1,02-5) 

• a = het eerste getal van de rij (1,02-8) 

• r = de reden (1,02) 

• n = het aantal getallen (4) 

• S = 1,02-8 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 3,518 

• C = K x S = 100 x 3,518 = € 351,78 
 

Manier #2: in twee stappen 
 

• Bereken de contante waarde van de 
reeks op 1 januari 2022: 

− 100 x (1,02-1 + 1,02-2 + 1,02-3 +1,02-4) 

− a = het eerste getal van de rij (1,02-4) 

− r = de reden (1,02) 

− n = het aantal getallen (4) 

− S = 1,02-4 x ((1,024 - 1) / (1,02 - 1)) = 
3,808 

− C = K x S = 100 x 3,808 = € 380,77 

• Bereken de contante waarde op 1 
januari 2018: C = 380,77 x 1,02-4 =        
€ 351,78 
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OPGAVEN 

 

GROTE OPGAVE 

Eindwaarde en contante waarde van één bedrag 
 
 
Gebruik bij elke vraag het onderstaande stappenplan: 
 

Stap Opmerkingen 

1. Tijdlijn • Periodes, let op: elke periode heeft een begin en een eind 

• Bedragen: beginbedrag, tussentijdse stortingen of opnames 

• Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar 

2. Bepaal de te 
gebruiken formule 
 

• E = K x (1 + i)n 

• C = K x (1 + i)-n 

3. Bereken de 
eindwaarde of 
contante waarde 

• Let heel goed op het aantal periodes! 

• Antwoorden in twee decimalen. 

 
 

Eindwaarde van één bedrag 
 

Assane stort € 15.000,- op een spaardeposito met een looptijd van 10 jaar. De rente 
bedraagt 1,2% per jaar over het oorspronkelijk ingelegde bedrag en wordt aan het einde van 
elk jaar bijgeschreven op de betaalrekening van Assane. Er vinden geen stortingen en 
opnames plaats. 
 
1p 1. Bereken hoeveel rente Assane in totaal ontvangt gedurende de looptijd van het 
spaardeposito. 
 
 

Omar koopt vier obligaties met een nominale waarde van € 1.000,- per stuk en een looptijd 
van 5 jaar. Aan het einde van elk jaar ontvangt hij 2,6% enkelvoudige interest over de 
nominale waarde van de obligatie. 
 
1p 2. Bereken hoeveel rente Omar in totaal ontvangt gedurende de looptijd van de 
obligaties. 
 
 

Claire stort 75% van haar bonus van € 7.500,- op een spaarrekening. De samengestelde 
interest bedraagt 0,9% per jaar en wordt aan het einde van elk jaar gestort. 
 
1p 3. Bereken het saldo op de spaarrekening van Claire na dertien jaar. 
 
 

Raoul stort € 11.000,- op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,1% per 
maand en wordt aan het einde van elk maand bijgeschreven. 
 
1p 4. Bereken het saldo op de spaarrekening van Raoul na zes jaar. 
 
 

Een onderneming stort € 10.000.000,- op een spaarrekening. De samengestelde interest 
bedraagt 0,4% per kwartaal en wordt aan het einde van elk kwartaal bijgeschreven. 
 
1p 5. Bereken het saldo op de spaarrekening van de onderneming na 3,5 jaar. 
 
 

Youssef stort € 4.325,- op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,2% per 
halfjaar en wordt aan het einde van elk halfjaar bijgeschreven. 
 
1p 6. Bereken het saldo op de spaarrekening van Youssef na 6,5 jaar. 
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Juliette stort € 2.500 op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,4% per 
jaar en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. Na een jaar wordt de rente verlaagd 
naar 0,3%. Nog eens drie jaar later wordt de rente verder verlaagd naar 0,2%. 
 
1p 7. Bereken het saldo op de spaarrekening 10 jaar na de storting. 
 

 

Bert stort € 25.000 op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,4% per 
kwartaal en wordt aan het einde van elk kwartaal bijgeschreven. Na twee jaar stort Bert nog 
eens € 4.000 op de rekening. Nog eens vier jaar later neemt hij € 2.500 op van de rekening. 
 
2p 8. Bereken het saldo op de spaarrekening direct na de opname van € 2.500. 
 
 

Babakar zet op 1 januari 2020 € 6.200 op een spaarrekening. De samengestelde interest 
bedraagt 0,3% per kwartaal en wordt aan het einde van elk kwartaal bijgeschreven. 
 
1p 9. Bereken het saldo op de spaarrekening op 31 maart 2022. 
 
 

Sofia stort op 1 mei 2020 € 175 op een rekening tegen een samengestelde interest van 
0,15% per maand. De rente wordt aan het einde van elke maand bijgeschreven. 
 
1p 10. Bereken de eindwaarde op 30 november 2021. 
 

 

Op 1 januari 2012 wordt een bedrag van € 500 op een spaarrekening gestort tegen 1,2% 
samengestelde interest per jaar. Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de rente 1,6% per jaar en 
vanaf 1 januari 2018 wordt de rente verlaagd naar 1,4% per jaar. De rente wordt aan het 
einde van elk jaar bijgeschreven. 
 
1p 11. Bereken het saldo op de spaarrekening op 31 december 2021. 
 
 

Nicole stort op 1 april 2020 € 700 op een spaarrekening. De samengestelde interest 
bedraagt 0,1% per maand en wordt aan het einde van elke maand bijgeschreven. Op 1 juli 
2020 verlaagt de bank de rente naar 0,05% per maand. Op 1 augustus neemt Nicole € 300 
op van de rekening. Op 31 december 2020 stort zij € 500. 
 
2p 12. Bereken het saldo op de spaarrekening op 1 juli 2021. 
 
 

Op 1 januari 2008 wordt een bedrag van € 5.000 op een spaarrekening gestort tegen 2,5% 
samengestelde interest per jaar. De rente wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. 
 
2p 13. Bereken het rentebedrag dat wordt bijgeschreven in de periode 1 januari 2015 
tot en met 31 december 2021. 
 
 

Op 1 januari 2000 stort Benjamin € 3.500 op een spaarrekening. De samengestelde interest 
bedraagt 1,5% per jaar en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. Op 1 januari 2010 
neemt Benjamin € 1.500,- op van de rekening en wordt de rente verlaagd naar 1,2%. Op 1 
januari 2015 stort Benjamin € 1.000,- en wordt de rente verder verlaagd naar 0,8%. 
 
2p 14. Bereken het rentebedrag dat wordt bijgeschreven in de periode 1 januari 2015 
tot en met 31 december 2020. 
 
 

Romain wil over 5 jaar precies € 3.150,- hebben. Hij besluit een bedrag te storten op een 
spaardeposito met een looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt 1,0% per jaar over het 
oorspronkelijk ingelegde bedrag en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven op een 
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andere betaalrekening. Er vinden geen stortingen en opnames plaats. 
 
(vwo) 2p 15. Bereken welk bedrag Romain nu op het spaardeposito moet storten om over 
5 jaar precies € 3.000,- te hebben. Tip: stel een vergelijking op met het beginbedrag ‘B’ 
als onbekende. 
 
 
Contante waarde van één bedrag 
 

Daphne wil over 10 jaar € 5.000,- op haar spaarrekening hebben staan. 
 

1p 16. Bereken het bedrag dat Daphne nu op de spaarrekening moet zetten als zij 0,8% 
samengestelde interest per jaar krijgt. 
 
 

Simon moet over 17 maanden € 100 betalen aan zijn vriendin Siena. 
 

1p 17. Bereken het bedrag dat Simon nu op een spaarrekening moet zetten als hij 0,2% 
samengestelde interest per maand krijgt. 
 
 

Op de spaarrekening van Francesca (samengestelde interest 1,1% per jaar) staat na 12 jaar  
€ 1.425,36. Francesca heeft tussentijds geen bedragen gestort of opgenomen. 
 

1p 18. Bereken het bedrag dat Francesca 12 jaar geleden heeft gestort. 
 
 

Op de spaarrekening van Marina (samengestelde interest 0,2% per kwartaal) staat na 3 jaar 
€ 614,56. Marina heeft tussentijds geen bedragen gestort of opgenomen. 
 

1p 19. Bereken het bedrag dat Marina 3 jaar geleden op haar spaarrekening heeft gezet. 
 
 

Colin wil op 31 december 2021 € 2.500 op zijn spaarrekening hebben staan. 
 

1p 20. Bereken het bedrag dat Colin op 1 januari 2017 moet storten als hij 1,45% 
samengestelde interest per jaar krijgt. 
 
 

Ruby wil op 1 januari 2022 € 1.500 op haar spaarrekening hebben staan. 
 

1p 21. Bereken het bedrag dat Ruby op 1 januari 2019 moet storten als zij 1,1% 
samengestelde interest per jaar krijgt. 
 
 

Tien jaar geleden heb je een bedrag op jouw spaarrekening gestort. De eerste drie jaar 
kreeg je 2,5% samengestelde interest per jaar. De laatste zeven jaar bedroeg de rente 1,5% 
per jaar. Vandaag staat er precies € 754,36 op de rekening. 
 

2p 22. Bereken het bedrag dat je tien jaar geleden hebt gestort. 
 
 

Jessica stort op 1 januari 2012 een bepaald bedrag op een rekening die 2,1% 
samengestelde interest per jaar geeft. Op 1 januari 2016 stort zij een bedrag op de rekening 
dat twee keer zo groot is als het bedrag dat zij op 1 januari 2012 stortte. Het saldo op deze 
rekening was op 1 januari 2021 € 4.109,62 
 

(vwo) 2p 23. Bereken het bedrag dat Jessica op 1 januari 2012 stortte. Tip: stel het 
bedrag dat Jessica stortte gelijk aan ‘B’. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Jolien Koolsma 
 
 
De vierdeklassers van scholengemeenschap Oost gaan in het kader van een Europese 
uitwisseling elk jaar in de tweede week van mei met de bus naar Italië. De kosten van de bus 
bedroegen in 2018 voor 40 leerlingen in totaal € 8.200,-. De kosten voor verblijf, 
verzekeringen, excursies en dergelijke bedroegen in 2018 € 280,- per leerling. 
 
Voor de reis naar Italië wordt elk jaar rekening gehouden met een prijsstijging van 2,5%. 
 
2p 1. Bereken de verwachte kosten van de reis naar Italië per leerling in mei 2021. 
 
Jolien Koolsma heeft een tweeling die op 1 september 2018 in klas 2 van 
scholengemeenschap Oost zit. Jolien besluit om voor de schoolreis, in mei 2021, voor beide 
kinderen samen een spaarrekening te openen. Elke maand zal Jolien € 30,- op deze 
rekening storten. De eerste storting doet zij op 1 september 2018 en de laatste op 1 mei 
2021. De samengestelde interest bedraagt 0,5% per maand en wordt aan het einde van elk 
maand op de spaarrekening bijgeschreven. 
 
Direct na de storting op 1 mei 2021 staat er een bedrag van € 1.073,45 op de spaarrekening. 
 
2p 2. Bereken het bedrag dat op 30 april 2021 aan rente wordt bijgeschreven. 
 
In plaats van de maandelijkse stortingen had Jolien op 1 september 2018 eenmalig een 
bedrag kunnen storten op deze spaarrekening. 
 
2p 3. Bereken het bedrag dat Jolien op 1 september 2018 eenmalig moet storten, zodat 
zij op 1 mei 2021 de verwachte reiskosten naar Italië voor beide kinderen precies kan 
betalen. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

NBA bank 
 
 
Martine stort op haar twaalfde verjaardag een bedrag van € 1.500,- op haar spaarrekening 
bij de NBA bank, waarop een interest van 0,3% per kwartaal wordt vergoed. Haar 
tweelingbroer Martin stort ook een bedrag op zijn spaarrekening bij de Orma bank, maar met 
een interestvergoeding van 1,2% per jaar. De interest wordt telkens aan het eind van elke 
periode bijgeschreven op hun spaarrekening. Bij deze spaarrekeningen zijn opnames tot de 
achttiende verjaardag niet toegestaan.  
 
1p 1. Leg uit dat er in beide gevallen sprake is van samengestelde interest.  
 
2p 2. Bereken het bedrag dat Martine op haar achttiende verjaardag op haar 
spaarrekening bij de NBA bank heeft staan na bijschrijving van de interest.  
 
Martin wil niet voor zijn zus onderdoen en wil op zijn achttiende verjaardag € 2.000,- op zijn 
spaarrekening hebben staan. 
 
2p 3. Bereken het bedrag dat Martin dan op zijn twaalfde verjaardag op zijn 
spaarrekening bij de Orma bank moet storten. 
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GROTE OPGAVE 

Eindwaarde en contante waarde van een reeks 
 
 
Gebruik bij elke vraag het onderstaande stappenplan: 
 

Stap Opmerkingen 

1. Tijdlijn • Periodes, let op: elke periode heeft een begin en een eind 

• Bedragen: termijnbedrag, tussentijdse stortingen of opnames 

• Rentepercentage: per maand, kwartaal of jaar 

2. Bepaal a, r en n 
 

• a = het eerste getal van de rij 

• r = de reden 

• n = het aantal getallen 

3. Bereken de 
eindwaarde of 
contante waarde 

 
   E = K x S of C = K x S 

 
 
1. Eindwaarde van een reeks 
 
Walter stort acht jaar lang, steeds op 1 januari, een bedrag van € 2.500 op een 
spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 1,5% per jaar en wordt aan het einde 
van elk jaar bijgeschreven. 
 

2p 1. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het einde van het achtste jaar. 
 
 

Jesse stort twintig jaar lang, steeds op 1 januari, een bedrag van € 500,- op een 
spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,5% per jaar en wordt aan het einde 
van elk jaar bijgeschreven. 
 

2p 2. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het einde van het twintigste jaar. 
 
 

Marie stort zeven jaar lang, steeds op 31 december, een bedrag van € 750 op een 
spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 1,2% per jaar en wordt aan het einde 
van elk jaar bijgeschreven. 
 

2p 3. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het einde van het zevende jaar. 
 
 

Lydia stort negen jaar lang, steeds op 1 januari, een bedrag van € 1.000 op een 
spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,3% per jaar en wordt aan het einde 
van elk jaar bijgeschreven. 
 

2p 4. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het begin van het negende jaar. 
 
 

Saul stort drie jaar lang, steeds aan het einde van elk kwartaal, € 150 op een spaarrekening 
tegen 0,2% samengestelde interest per kwartaal. De rente wordt aan het einde van elk 
kwartaal bijgeschreven. 
 

2p 5. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het einde van het derde jaar 
 
 

  

 VW-0251-a-16-1-b 2 / 9 lees verder ► ► ►

Formuleblad 

 

Voor de beantwoording van  de vragen 13 en 24 zijn de volgende 

formules beschikbaar. 

 

 13 REV = 
nettowinst

gemiddeld geinvesteerd eigen vermogen
 x 100% 

 

 24 Formules voor samengestelde interest: 

 

i =
p

100  
 

C = K x (1 + i)-n 

 

Cn = T x 
( )

-n
1- 1+i

i
 

 

E = K x (1 + i)n 

 

E
n 

= T x
 

( ) ( ) }{ n

1 i x 1 i 1

i

+ + -
   

 

hierbij gebruikte symbolen: 

C = contante waarde 

E = eindwaarde 

K = kapitaal 

T = termijnbedrag 

p = rentepercentage 

n = aantal perioden 

i = interest 

 
Somformule meetkundige reeks: 

S = a x  
nr  - 1

r - 1
   

hierbij gebruikte symbolen: 

S = som van de getallen in een meetkundige reeks 

a = aanvangsterm van de meetkundige reeks 

r = reden van de meetkundige reeks 

n = aantal termen van de meetkundige reeks 
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Hank stort vier jaar lang, steeds op de eerste van elke maand, € 50 op een spaarrekening 
tegen 0,05% samengestelde interest per maand. De rente wordt aan het einde van elke 
maand bijgeschreven. 
 

2p 6. Bereken het saldo op de spaarrekening aan het einde van het vierde jaar. 
 
 
2. Eindwaarde van een reeks met een gat op de tijdlijn 
 
Bryan stort zes jaar lang, steeds op 31 december en voor het eerst op 31 december 2020, 
een bedrag van € 500 op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 1,1% per 
jaar en wordt aan het einde van elk jaar bijgeschreven. 
  
2p 7. Bereken het saldo op de spaarrekening op 31 december 2035. 
 
 

Aaron stort acht keer, voor het eerst op 1 januari 2020 en voor het laatst op 1 januari 2027,  
€ 2.000 op een spaarrekening. De samengestelde interest bedraagt 0,7% per jaar en wordt 
aan het einde van elk jaar bijgeschreven. 
 
2p 8. Bereken het saldo op de spaarrekening op 1 januari 2044. 
 
 
3. Contante waarde van een reeks 
 
Laura betaalt 36 maanden lang, voor het eerst op 31 januari 2021 en steeds aan het einde 
van elke maand, € 1.200 alimentatie aan haar ex-man.  
 
2p 9. Bereken de contante waarde van de toekomstige alimentatiebetalingen op 1 
januari 2021. De samengestelde interest bedraagt 0,1% per maand. 
 
 

Jonathan betaalt 12 maanden lang, voor het eerst op 1 januari 2022 en steeds op de eerste 
van elke maand, € 800 alimentatie aan zijn ex-vrouw.  
 
2p 10. Bereken de contante waarde van de toekomstige alimentatiebetalingen op 1 
januari 2022. De samengestelde interest bedraagt 0,2% per maand. 
 
 

Bob heeft een weddenschap verloren met een vriend en moet de komende twee jaar, voor 
het eerst op 1 oktober 2021 en steeds aan het begin van elk kwartaal, € 100 betalen. 
 
2p 11. Bereken de contante waarde van de toekomstige betalingen op 1 oktober 2021. 
De samengestelde interest bedraagt 0,3% per kwartaal. 
 
 
4. Contante van een reeks met een gat op de tijdlijn 
 
Gustavo heeft een weddenschap verloren met een vriendin en moet de komende vijf jaar, 
voor het eerst op 1 januari 2021 en steeds aan het begin van elk jaar, € 250 betalen. 
 
2p 12. Bereken de contante waarde van de toekomstige betalingen op 1 januari 2012. 
De samengestelde interest bedraagt 1,0% per jaar. 
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EXAMENOPGAVE VWO 

Otto ten Hove 
 
 
Otto ten Hove heeft van zijn ouders bij zijn geboorte op 1 januari 1999 € 1.000,- op een 
spaarrekening gekregen. De rente op de spaarrekening bedroeg de eerste 5 jaar 4,0%, 
daarna 4 jaar lang 3,0% en de daaropvolgende jaren 1,5%. 
De interest wordt door de bank jaarlijks per 31 december bijgeschreven. Er is sprake van 
samengestelde interest. 
 
1p 1. Bereken het saldo op de spaarrekening van Otto per 1 januari 2020. 
 
De ouders van Otto hebben ook een levensverzekering voor hem afgesloten. Per 1 januari 
2024 ontvangt hij een uitkering van € 25.000,-. Otto heeft deze verzekering op 1 januari 2020 
afgekocht. De verzekeringsmaatschappij keerde hem op die datum de contante waarde van 
het verzekeringsbedrag uit. Zij bracht hiervoor 0,5% interest per maand in rekening. 
 
1p 2. Bereken het bedrag dat Otto op 1 januari 2020 van de verzekeringsmaatschappij 
ontvangen heeft. 
 
Verder heeft Otto vanaf zijn 15e tot zijn 21e jaarlijkse € 480,- op een Zilvervlootrekening 
gestort. De eerste storting vond plaats op 1 januari 2014 en de laatste storting op 1 januari 
2019. De bank heeft aan het einde van ieder jaar 2,0% interest bijgeschreven en aan het 
einde van de looptijd (31 december 2019) ook nog eens 10% over het gespaarde bedrag, 
inclusief de bijgeschreven interest. 
 
2p 3. Bereken het tegoed van Otto op zijn Zilvervlootrekening per 1 januari 2020. 
 
Otto heeft de bij vraag 1, 2 en 3 berekende bedragen op 1 januari 2020 op een nieuwe 
spaarrekening gestort. De bank schrijft hierop jaarlijks op 31 december 1,0% interest bij. Met 
ingang van 1 januari 2021 wil Otto zijn tegoed opnemen in 5 gelijke jaarlijkse termijnen, 
welke afgerond moeten worden op een veelvoud van € 100,- naar beneden. 
 
2p 4. Bereken het bedrag dat Otto jaarlijks opneemt. 
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GELDZAKEN 
Beleggen 
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SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Aandelen en obligaties 
 
 
Een spaarder houdt niet van risico (=risico-avers). Een belegger zoekt bewust (meer) risico 
in ruil voor een hoger rendement. Door over een langere periode te beleggen, kan een 
belegger zich een groter risico veroorloven. De kans dat tegenvallers worden goedgemaakt, 
is groter bij een lange periode dan bij een korte periode. 
 
Hoewel mensen over het algemeen risico-avers zijn, beleggen zij bijna allemaal (indirect) via 
hun bedrijfspensioenfonds. Aandelen en obligaties zijn de bekendste soorten 
beursbeleggingen. Anderen voorbeelden van beursbeleggingen zijn: 
 

 Omschrijving 

Beleggingsfonds • Een fonds verzamelt geld van een (grote) groep beleggers 
en belegt dat in bijvoorbeeld aandelen, obligaties of 
vreemde valuta. 

• Een indexfonds is een voorbeeld van een beleggingsfonds 
waarbij geld wordt belegd in een beursindex (bijvoorbeeld 
AEX). 

• Doordat in het fonds de belegging wordt gespreid over 
meerdere aandelen of obligaties, is het risico lager ten 
opzichte van een belegging in (bijvoorbeeld) één aandeel. 

Derivaten • Beleggingsinstrumenten waarvan de waarde is afgeleid van 
bijvoorbeeld de prijs van een aandeel, obligatie of de stand 
van een index. 

• Belangrijk voorbeeld: opties 

 
 

Aandelen 
 

Een aandeel is een bewijs van eigendom van een bedrijf. De nominale waarde van een 
aandeel is de waarde zoals die in de statuten van een onderneming staat vermeld. De 
nominale waarde zegt niets over de werkelijke waarde. De beurskoers is de marktprijs van 
een aandeel, die tot stand komt door vraag en aanbod. Een aandelenbelegging heeft een 
aantal voor- en nadelen: 
 

Voordelen Nadelen 
 

 

 

 
 

• Kans op een hoog rendement 
(afhankelijk van het bedrijfsresultaat) 

• Zeggenschap 

− Aandeelhouder is mede-eigenaar en 
mag meebeslissen over het beleid 
van de onderneming 

− Via de algemene vergadering van 
aandeelhouders (AVA) 

• Hoog risico: 

− Bij een faillissement van de 
onderneming krijgt de aandeelhouder 
als laatste z’n geld terug. 

− Mogelijke oplossing: beleggen over 
een langere periode zodat 
tegenvallers goedgemaakt kunnen 
worden. 

• Relatief hoge transactiekosten bij de 
aan- en verkoop van aandelen. 
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Het rendement van een aandelenbelegging bestaat uit dividend- en koersrendement: 
 

Dividendrendement Koersrendement 
 

 
 

 

 

• Een aandeelhouder is mede-eigenaar 
van een onderneming en heeft dus recht 
op een deel van de winst (dividend) 

• Let op: niet elke onderneming keert 
dividend uit aan de aandeelhouders 

• Een aandeelhouder kan ook rendement 
behalen door een aandeel te kopen voor 
een lage koers en te verkopen voor een 
hogere koers 

 
De som van het dividend- en koersrendement (het totale rendement) wordt ook wel 
beleggersrendement genoemd. 
 
Rekenvoorbeeld aandelen 
Gegeven is het volgende met betrekking tot het aandeel Grip: 
 

 2022 2021 

dividend per aandeel 1,80 1,60 

koers per aandeel (31 december) 25,50 24,50 

 

• In 2022 is de gemiddelde beurskoers gelijk aan (24,50 + 25,50) / 2 = 25,00 

• In 2022 bedraagt het dividendrendement (1,80 / 25,00) x 100% = 7,20% en is het 
koersrendement gelijk aan ((25,50 – 24,50)) / 25,00) x 100% = 4,00% 

• Het beleggersrendement is dus gelijk aan 7,20% + 4,00% = 11,20% 
 
 

Obligaties 
 

Een obligatie is een bewijs van deelname aan een langlopende lening, uitgegeven door een 
onderneming of de overheid. Een belegger die een obligatie koopt van een onderneming, 
wordt schuldeiser van de onderneming. 
 
Stel je koopt een obligatie met een nominale waarde van € 1.000,-, een looptijd van 10 jaar 
en een couponrente van 2%. Je ontvangt elk jaar een vaste rente van 2% van de nominale 
waarde, oftewel 0,02 x 1.000 = € 20 per jaar. Gedurende de looptijd van de obligatie ontvang 
je in totaal 10 x 20 = € 200. Aan het einde van de looptijd krijg je de nominale waarde terug. 
 
De nominale waarde van een obligatie is de waarde zoals die in de statuten van een 
onderneming staat vermeld. De nominale waarde zegt niets over de werkelijke waarde. De 
beurskoers is de marktprijs van een obligatie en wordt (voornamelijk) bepaald door de 
marktrente (maar bijvoorbeeld ook door kredietwaardigheid van de onderneming die de 
obligaties uitgeeft). De beurskoers van een obligatie wordt uitgedrukt als percentage van de 
nominale waarde. 
 
  

Dividend per aandeel

Gemiddelde 

beurskoers

x 100%

Koersresultaat

Gemiddelde 

beurskoers

x 100%
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Een obligatiebelegging heeft een aantal voor- en nadelen: 
 

Voordelen Nadelen 
 

 

 

 
 

• Een lager risico dan bijv. aandelen 

− Je krijgt een vaste rente 

− Bij een faillissement van de 
onderneming heb je voorrang op de 
aandeelhouders om je geld terug te 
krijgen 

• Mogelijk een lager rendement dan 
aandelen (rente is vast en onafhankelijk 
van het bedrijfsresultaat) 

• Meer risico dan een spaarrekening (de 
kans bestaat dat je je geld niet 
terugkrijgt) 

 
Het couponrendement en koersrendement op obligaties bereken je als volgt: 
 

Couponrendement Koersrendement 
 

 

 

 
• Een obligatiehouder koopt een obligatie 

tegen de beurskoers 

• De obligatiehouder ontvangt rente over 
de nominale waarde van de obligatie 

• Een obligatiehouder kan ook rendement 
behalen door een obligatie te kopen voor 
een lage koers en te verkopen voor een 
hogere koers 

 
De som van het couponrendement en het koersrendement (het totale rendement voor de 
belegger) wordt ook wel het beleggersrendement genoemd. 
 
Rekenvoorbeeld obligaties 
Op 1 januari 2023 koop je een obligatie met een nominale waarde van € 1.000,- en een 
couponrente van 2% tegen een koers van 104%. De looptijd is 10 jaar. Precies een jaar later 
verkoop je de obligatie tegen een beurskoers van 107%. 

• De gemiddelde beurskoers is gelijk aan (1,04 x 1.000 + 1,07 x 1.000) / 2 = 1.055 

• Het couponrendement bedraagt (0,02 x 1.000 / 1.055) x 100% = 1,90% en het 
koersrendement is gelijk aan ((1,07 x 1.000 – 1,04 x 1.000) / 1.055) x 100% = 2,84%. 

• Het beleggersrendement is gelijk aan 1,90% + 2,84% = 4,74% 
 
De beurskoers van een obligatie wordt (voornamelijk) bepaald door de marktrente: 

• Als de marktrente hoger is dan de couponrente: stel je hebt een obligatie gekocht met 
een couponrente van 5%. De marktrente (bijvoorbeeld de rente op andere obligaties of op 
een spaarrekening) stijgt naar 7%. Jouw obligatie is minder interessant geworden voor 
beleggers (5% < 7%). De vraag naar jouw obligatie neemt af en de beurskoers daalt 

• Als de marktrente lager is dan de couponrente: stel je hebt een obligatie gekocht met 
een couponrente van 5%. De marktrente daalt naar 3%. Jouw obligatie is interessanter 
geworden voor beleggers (5% > 3%). De vraag naar jouw obligatie neemt toe en de 
beurskoers stijgt 

 
 
 
  

Rente over de

nominale waarde

Gemiddelde 

beurskoers

x 100%

Koersresultaat

Gemiddelde 

beurskoers

x 100%



 

cumulus.co 51 

Converteerbare obligatie 
 

De converteerbare obligatie (Engels: convertible) is een obligatie die, tegen voorwaarden, 
kan worden omgezet in aandelen. Deze keuzemogelijkheid noemen we een optie. Typische 
voorwaarden bij conversie zijn: 

• Conversieperiode: je kunt de obligatie omzetten in aandelen gedurende (een deel van) 
de looptijd van de obligatie 

• Conversieverhouding: bijvoorbeeld één obligatie voor vijf aandelen 

• Bijbetaling (in euro’s) 
 

Voordelen Nadelen 
 

 

 

 
 

• Kans op een hoog rendement en 
tegelijkertijd de zekerheid van een vaste 
rente op de obligatie 

• Lager risico dan aandelen 

− Je krijgt minimaal de nominale waarde 
van de obligatie terug (aan het einde 
van de looptijd) 

− Als het aandeel sterk in waarde daalt, 
gebruik je de optie tot conversie niet 

• Lagere rente dan een normale obligatie 
(omdat je een optie tot conversie er bij 
krijgt) 

 
Rekenvoorbeeld converteerbare obligatie 
Stel je hebt een converteerbare obligatie met een nominale waarde van € 100, een rente van 
3% en een looptijd van 3 jaar. Je kunt de obligatie converteren voor 1 aandeel zonder 
bijbetaling. Stel dat alleen de beurskoers van het aandeel invloed heeft op de beurskoers 
van de converteerbare obligatie. De beurskoers van een converteerbare obligatie kan dan 
als volgt worden weergegeven: 
 

Koers van een converteerbare obligatie 
Twee mogelijkheden in de grafiek op 
expiratiedatum 

 

 
 

 

• Koers van het aandeel onder € 100 

− De optie tot conversie heeft geen 
waarde 

− De converteerbare obligatie 
gedraagt zich als een obligatie 

• Koers van het aandeel boven € 100 

− De optie tot conversie heeft 
waarde 

− De converteerbare obligatie 
gedraagt zich als het 
onderliggende aandeel 

 
  

Koers aandeel (€) 
op expiratiedatum 
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SAMENVATTING 

Opties 
 
 
Je kunt opties kopen en verkopen (schrijven). In dit onderwerp behandelen we het kopen van 
call en put opties. Later in het programma bekijken we ook het schrijven van opties: 
 

 Een call optie kopen Een put optie kopen 

Definitie 
(bij aandelen)  

• Het recht om aandelen te 
kopen tegen de uitoefenprijs 
op expiratiedatum 

• Ook wel: long call optie 

• Het recht om aandelen te 
verkopen tegen de 
uitoefenprijs op expiratiedatum  

• Ook wel: long put optie 

Wanneer koop je 
deze optie? 

• Als je een koersstijging 
verwacht 

• Als je een koersdaling 
verwacht  

− Om je aandelenbezit te 
beschermen tegen 
koersdaling (als een soort 
verzekering) 

− Om te profiteren van de 
verwachte koersdaling 

 
 

Een call optie kopen 
 

Als je een call optie koopt, koop je het recht om aandelen te kopen tegen een vooraf 
bepaalde koers op een vooraf bepaalde datum (ook wel: long call optie). Je koopt een call 
optie als je een koersstijging verwacht. Er zijn twee belangrijke voordelen ten opzichte van 
het kopen van aandelen: 

• De waarde van de belegging is kleiner 

• Het rendement kan hoger zijn en het maximale verlies is lager 
 
Het rendement bij het kopen van een call optie kan als volgt worden berekend: 
 

Rendement van een call optie (in €) Voorbeeld 

 

 
 

(Let op: je oefent de call optie alleen uit als 
koers van het aandeel > uitoefenprijs) 
 

 

• Je koopt op 1 januari een call optie voor 
€ 2,- per aandeel met een uitoefenprijs 
van € 10,- en expiratiedatum 15 februari 

− Optiepremie: de prijs van de optie. 
Des te lager de uitoefenprijs, des te 
duurder de call optie 

− Uitoefenprijs: de koers waartegen 
de koper van de optie het aandeel 
kan kopen  

− Expiratiedatum: de datum waarop 
een optie afloopt 

− Let op: één call optie geldt voor 100 
aandelen 

• Rendement bij een koers van € 16: 

− (16 – 10 – 2) x 100 = € 400,- 

− (400 / 200) x 100% = 200% 

• Rendement bij een koers van € 8: 

− -2 x 100 = - € 200,- 

− (-200 / 200) x 100% = -100% 
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Het rendement in euro’s bij het kopen van een call optie kan als volgt worden weergegeven: 
 

Rendement van een call optie (in €) 
Drie mogelijkheden voor de waarde van 
een call optie op expiratiedatum 

 

 

• In-the-money: 

− De koers van het aandeel ligt boven 
de uitoefenprijs van de call optie. 

− De optie heeft waarde maar er is pas 
sprake van een positief rendement 
als de koers van het aandeel hoger 
is dan (uitoefenprijs + optiepremie). 

• At-the-money: de koers van het 
aandeel is exact gelijk aan de 
uitoefenprijs. 

• Out-of-the-money: de koers van het 
aandeel ligt onder de uitoefenprijs van 
de call optie. De call optie heeft geen 
waarde. 

 

 
 

Een put optie kopen 
 

Als je een put optie koopt, koop je het recht om aandelen te verkopen tegen een vooraf 
bepaalde koers op een vooraf bepaalde datum (ook wel: long put optie). Je koopt een put 
optie als je: 

• Aandelenbezit wilt beschermen tegen een koersdaling (als een soort verzekering) 

• Wilt profiteren van een koersdaling 
 
Het rendement bij het kopen van een put optie kan als volgt worden berekend: 
 

Rendement van een put optie (in €) Voorbeeld 

 

 
 

(Let op: je oefent de put optie alleen uit als 
koers van het aandeel < uitoefenprijs) 
 

 

• Je koopt op 1 januari een put optie voor 
€ 2,- per aandeel met een uitoefenprijs 
van € 10,- en expiratiedatum 15 februari 

− Optiepremie: de prijs van een optie. 
Des te hoger de uitoefenprijs, des te 
duurder de put optie 

− Uitoefenprijs: de koers waartegen 
de koper van de optie het aandeel 
kan verkopen  

− Expiratiedatum: de datum waarop 
een optie afloopt 

− Let op: één put optie geldt voor 100 
aandelen 

• Rendement bij een koers van € 4: 

− (10 – 4 – 2) x 100 = € 400,- 

− (400 / 200) x 100% = 200% 

• Rendement bij een koers van € 12: 

− -2 x 100 = - € 200,- 

− (-200 / 200) x 100% = -100% 

 

Koers aandeel op 
expiratiedatum (€) 

Uitoefenprijs 
(at-the-money) 

Out-of-the-
money 

In-the-money 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
 

-2 
 

-4 
 

-6 
 

-8 

 

2     4     6     8    10   12    14    16    18 

Rendement (x € 100) 

.

.
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Het rendement in euro’s bij het kopen van een put optie kan als volgt worden weergegeven: 
 

Rendement van een put optie (in €) 
Drie mogelijkheden voor de waarde van 
een put optie op expiratiedatum 

 

 

• In-the-money: 

− De koers van het aandeel ligt onder 
de uitoefenprijs van de put optie. 

− De optie heeft waarde maar er is pas 
sprake van een positief rendement 
als de koers van het aandeel lager is 
dan (uitoefenprijs - optiepremie). 

• At-the-money: de koers van het 
aandeel is exact gelijk aan de 
uitoefenprijs. 

• Out-of-the-money: de koers van het 
aandeel ligt boven de uitoefenprijs van 
de put optie. De put optie heeft geen 
waarde. 

 

 
 
De hoogte van de optiepremie bij call en put opties wordt bepaald door vier belangrijke 
variabelen: 
 

 Omschrijving 

1. Uitoefenprijs • Een call optie is duurder bij een lagere uitoefenprijs 

• Een put optie is duurder bij een hogere uitoefenprijs 

2. Koers van het aandeel • Opties zijn afgeleid van de koers van het aandeel 

• Voorbeeld call optie: als de koers van het aandeel op   
€ 50,- staat en een belegger koopt een call optie met 
uitoefenprijs € 40,-, dan zal hij minimaal € 10,- moeten 
betalen 

3. Looptijd • Hoe langer de looptijd van een optie, 

− Hoe groter de kans dat een optie meer waarde krijgt 
of gaat krijgen 

− Hoe hoger de optiepremie die de verkoper ervoor wil 
ontvangen 

• Voorbeeld voor een putoptie: hoe verder de 
expiratiedatum (afloopdatum) van een putoptie in de 
toekomst ligt 

− Hoe groter de kans dat de uitoefenprijs een keer 
boven de beurskoers plus optiepremie komt. 

− Hoe groter de kans op een positief rendement bij 
uitoefenen van de putoptie. 

− Hoe hoger de optiepremie van de putoptie. 

4. Volatiliteit • Hoe beweeglijker (volatieler) de koers van de 
onderliggende aandelen, hoe hoger de optiepremie 

• De kans is groter dat de opties in-the-money komen 

 
  

Koers aandeel op 
expiratiedatum (€) 

Uitoefenprijs 
(at-the-money) 

In-the-money 
Out-of-the-

money 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
 

-2 
 

-4 
 

-6 
 

-8 

 

2     4     6     8    10   12    14    16    18 

Rendement (x € 100) 

.

.
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OPGAVEN 

 

EXAMENOPGAVE VWO 

BNL 
 
 
In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.  
 
“Behoud het Nederlands Landschap” (BNL) is een landelijke organisatie met als doel het 
verwerven en beheren van Nederlands natuurlandschap. 
 
De beleggingsportefeuille van BNL bestaat uit aandelen, obligaties en spaarrekeningen: 
 
 

Beleggingsportefeuille BNL  
 
Voor BNL zijn beleggingen een bron van inkomsten. BNL hecht weinig belang aan de 
waardevermeerdering van de beleggingen door bijvoorbeeld koersstijgingen, maar veel 
belang aan het rendement dat wordt uitgekeerd in de vorm van dividend of interest.  
Onderstaande rendementspercentages hebben enkel betrekking op dividend en interest.  
 
Overzicht per beleggingscategorie  
 

 aandelen obligaties spaarrekeningen totaal 

verwacht jaarrendement 
2019 

4,5% 3,1% 1,2%  

stand belegd vermogen  
31 december 2018 
(x € 1.000) 

144.342 5.658 17.840 167.840 

gepland belegd vermogen 
1 januari 2019 
(x € 1.000) 

………. ………. 5.840 167.840 

 

 
 
Het tegenvallende resultaat op de beleggingen van BNL wordt volgens het bestuur 
veroorzaakt doordat de portefeuille te veel is samengesteld uit aandelen. Het bestuur wil dat 
voor 2019 gekozen wordt voor een meer risicomijdende belegging. 
De penningmeester krijgt opdracht per 1 januari 2019 de beleggingsportefeuille aan te 
passen met behulp van de volgende richtlijnen:  

− Er is een minimaal gewenst rendement aan dividend én interest samen, van 3,7% over 
het totaal belegd vermogen op 1 januari 2019. 

− € 5.840.000,- van het totaal belegd vermogen per 1 januari 2019 blijft aan in de vorm van 
spaarrekeningen. 

− Bij de keuze tussen aandelen of obligaties wordt er zoveel mogelijk risicomijdend belegd, 
met in achtneming van bovenstaande rendementseis van 3,7%. 

 
2p 1. Bereken het bedrag van het gezamenlijke rendement dat BNL over 2019 wil 
behalen uit de beleggingen in aandelen en obligaties. 
 
2p 2. Laat zien hoe de beleggingsportefeuille van BNL er uit ziet na de aanpassing op 1 
januari 2019. Rond af op € 1.000,-. Vul hiertoe bovenstaande tabel in. (Tip: stel ‘a’ is 
het bedrag dat in aandelen wordt belegd) 
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GROTE OPGAVE 

Lyra 
 
 
Op 1 april koop je zes call opties Lyra voor € 1,00 per aandeel. De uitoefenprijs is  
€ 13,- per aandeel en de expiratiedatum is vrijdag 15 mei. Je verwacht op die datum het 
optiecontract te kunnen uitvoeren en de bijbehorende aandelen direct te kunnen verkopen 
tegen de dan geldende beurskoers. Eén call optie geldt voor 100 keer de onderliggende 
waarde. 
 
1p 1. Bereken het verwachte rendement in procenten van de belegging dat je met deze 
belegging behaalt als op 15 mei de beurskoers van Lyra € 12,- is. 
 
1p 2. Bereken het verwachte rendement in euro’s dat je met deze belegging behaalt als 
op 15 mei de beurskoers van Lyra € 14,- is. 
 
1p 3. Bereken het verwachte rendement in procenten van de belegging dat je met deze 
belegging behaalt als op 15 mei de beurskoers van Lyra € 16,- is. 
 
2p 4. Teken in onderstaande grafiek het verloop van het rendement bij het kopen van 
een call optie Lyra op 15 mei. 
 
1p 5. Geef in onderstaande grafiek aan wanneer de call optie in-the-money, at-the-
money en out-of-the-money is. 

 
 
Rendement call opties versus koers aandeel 
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GROTE OPGAVE 

Orion 
 
 
Op 1 januari koop je drie put opties Orion voor € 2,00 per aandeel tegen een uitoefenprijs 
van € 15,- en expiratiedatum 15 februari. Eén put optie geldt voor 100 keer de onderliggende 
waarde. 
 
1p 1. Bereken het verwachte rendement in procenten van de belegging dat je met deze 
belegging behaalt als op 15 februari de beurskoers van Orion € 12,- is. 
 
1p 2. Bereken het verwachte rendement in euro’s dat je met deze belegging behaalt als 
op 15 februari de beurskoers van Orion € 18,- is. 
 
2p 3. Teken in onderstaande grafiek het verloop van het rendement bij het kopen van 
een put optie Orion op 15 februari. 
 
 
Rendement put opties versus koers aandeel 
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GELDZAKEN 
Samenleven 
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SAMENVATTING 

 

SAMENVATTING 

Samenleven 
 
 

Trouwen 
 

Als je gaat samenwonen, is het handig om een aantal afspraken te maken met jouw partner. 
Dat kan natuurlijk in goed overleg maar ook in de vorm van een samenlevingscontract. 
Een groot deel van de mensen besluit na verloop van tijd om de relatie nog iets formeler te 
maken en een aantal extra zaken te regelen. Dat kan in de vorm van een huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. 
 
Er zijn drie registratievormen bij samenwonen: 
 

Registratievorm Omschrijving 

1. Samenlevings-
contract 

• Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst 
tussen partners waarin afspraken worden gemaakt over 

− Gezamenlijke kosten zoals de huur of hypotheek en 
(dagelijkse) boodschappen. 

− De verdeling van bezittingen en schulden 

− De bankrekening(en) 

− De verdeling van bezittingen als je uit elkaar gaat of als 
één van de partners overlijdt. 

• Je kunt zelf een samenlevingscontract opstellen, maar je 
kunt ook een notaris vragen om dit te doen. 

2. Huwelijk • Het huwelijk is een in de wet erkende samenlevingsvorm. 

• Bij een huwelijk worden drie zaken automatisch geregeld: 

− Er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen 

− Beide partners hebben ouderlijk gezag over hun kinderen 

− De partners zijn elkaars erfgenaam. 

3. Geregistreerd 
partnerschap 

• Het geregistreerd partnerschap is een in de wet erkende 
samenlevingsvorm die bijna dezelfde wettelijke status heeft 
als het huwelijk. 

• Ook bij een geregistreerd partnerschap worden drie zaken 
automatisch geregeld: 

− Er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen 

− Beide partners hebben ouderlijk gezag over hun kinderen 

− De partners zijn elkaars erfgenaam. 

 
De verschillen tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn langzamerhand 
bijna verdwenen. Er is nog een aantal kleine verschillen: 
 

Verschil Omschrijving 

1. Het ‘ja-woord’ • Het ja-woord is niet verplicht bij een geregistreerd 
partnerschap. Bij een huwelijk wel. 

2. Wijzigen • Je kunt een huwelijk niet omzetten in een geregistreerd 
partnerschap. Andersom kan wel. 

3. Beëindigen • Om een huwelijk te beëindigen, moet je altijd naar de 
rechter 

• Als er geen minderjarige kinderen zijn, kun je een 
geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van een 
rechter beëindigen. 
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Er zijn vier belangrijke verschillen tussen een samenlevingscontract en geregistreerd 
partnerschap / huwelijk: 
 

Verschil Omschrijving 

1. Verdeling van 
bezittingen en schulden 

• Bij een geregistreerd partnerschap / huwelijk ontstaat 
automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. 

• Je kunt ook kiezen voor huwelijkse voorwaarden of 
partnerschapsvoorwaarden (zie volgende pagina). 

• Bij een samenlevingscontract kun je zelf afspraken 
maken over de verdeling van bezittingen en schulden. 

2. Ouderlijk gezag • Iemand die het ouderlijk gezag heeft over een kind, 

− Is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind 
(bijvoorbeeld bij grote financiële beslissingen) 

− Is verantwoordelijk voor verzorging en opvoeding 

− Beheert het vermogen van een kind 

• Gehuwde en geregistreerde partners hebben 
automatisch ouderlijk gezag over hun kinderen. 

• Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder 
automatisch ouderlijk gezag. 

3. Erven • Bij een samenlevingscontract ben je geen erfgenaam 
van elkaar (tenzij je dat in een testament opneemt). 

• Bij een geregistreerd partnerschap / huwelijk ben je 
automatisch elkaars erfgenaam. 

4. Beëindigen • Je kunt zelf regelen wanneer en hoe je het 
samenlevingscontract beëindigt. 

• Bij een geregistreerd partnerschap / huwelijk moet dit 
via de rechter (behalve bij geregistreerd partnerschap 
zonder kinderen) 

 
 
Voor het delen van bezittingen en schulden bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap 
zijn er drie mogelijkheden: 
 

Mogelijkheid Omschrijving 

1. Beperkte gemeenschap 
van goederen 

• Alle bezittingen en schulden vóór het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap zijn niet van de partners 
samen. 

• Alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap worden opgebouwd, zijn 
wel van de partners samen. 

2. Algehele gemeenschap 
van goederen 

• Alle bezittingen en schulden zijn van de partners samen 
(50-50), zowel huidige bezittingen en schulden als 
toekomstige bezittingen en schulden. 

3. Huwelijkse 
voorwaarden (of 
partnerschaps-
voorwaarden) 

• Er worden bij de notaris afspraken gemaakt over de 
verdeling van bezittingen, schulden en inkomen, 
bijvoorbeeld 

− Uitsluiting (alle bezittingen en schulden blijven privé) 

− Beperkte gemeenschap: bijv. de woning is 
gemeenschappelijk en de rest is privé. 
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Scheiden 
 

Het beëindigen van een samenlevingscontract is relatief eenvoudig. De overeenkomst 
eindigt bij het einde van een relatie, overlijden of huwelijk. Je moet je houden aan de 
afspraken die in het samenlevingscontract zijn vastgelegd. Je hoeft niet naar de rechter. 
 
Scheiden (bij een huwelijk) of een partnerschap ontbinden gaat minder eenvoudig. Bij een 
echtscheiding moet je naar de rechter (behalve bij een partnerschap zonder kinderen): 
 
Bij een echtscheiding (of het ontbinden van een partnerschap) moet je afspraken maken 
over drie belangrijke zaken: 
 

Verschil Omschrijving 

1. Het verdelen van 
bezittingen en schulden 
 

• Bij beperkte gemeenschap van goederen: alleen 
bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd, worden 
verdeeld tussen de partners (ieder de helft) 

• Bij huwelijkse voorwaarden gelden de afspraken die je 
hebt vastgelegd bij de notaris. 

2. Alimentatie 
 

• Partneralimentatie: als jij of jouw ex-partner na de 
scheiding niet genoeg inkomsten heeft om van te 
leven, moet de ander bijdragen in deze kosten. 

• Kinderalimentatie: je moet samen een financiële 
regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding 
van de kinderen (tot 21 jaar) 

3. Verevening van 
pensioenrechten 

• Jij en jouw ex-partner hebben beiden recht op de helft 
van het pensioen dat tijdens het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap is opgebouwd 

 
Het berekenen van de hoogte van de alimentatie is redelijk ingewikkeld. Dit is een 
vereenvoudigde manier om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen: 
 

 Omschrijving 

Stap 1: bereken de 
behoefte van de ontvanger 

• De partner met het hoogste netto-inkomen betaalt 
alimentatie aan de partner met het laagste netto-
inkomen 

• De behoefte van de ontvanger is 60% van het 
maandelijks netto-inkomen dat beide partners samen 
verdienden, minus de netto-inkomsten van de 
ontvanger 

Stap 2: bereken de 
draagkracht van de betaler 
 

• De draagkrachtruimte is gelijk aan 

− Het maandelijks netto-inkomen van de betalende 
partner 

− Minus een bedrag voor eerste levensbehoeften 
(incl. woon- en zorgkosten) 

Stap 3: bepaal de hoogte 
van de alimentatie 

• De te betalen alimentatie is 60% van de draagkracht-
ruimte, met een maximum van de behoefte van de 
ontvangende partner. 

 
Je moet de berekening van de partneralimentatie met behulp van een informatiebron kunnen 
berekenen (en dus niet uit jouw hoofd te kennen). 
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Erven 
 

Er zijn twee mogelijkheden om een erfenis na te laten: 
 

Optie A: met testament 
Jij bepaalt wie de erfgenamen zijn 

Optie B: zonder testament 
Het erfrecht bepaalt wie de erfgenamen zijn 

• Met een testament bepaal je wat er met 
jouw bezittingen gebeurt, bijvoorbeeld 

− Aangeven wie de erfgenamen zijn 
en voor welk gedeelte 

− Erfgenamen onterven 

• Let op!: onterfde kinderen hebben toch 
recht op een deel van de erfenis. Dat is 
de legitieme portie en bedraagt de 
helft van het normale erfdeel 

• Volgens de wet zijn er vier groepen 
bloedverwanten die in een bepaalde 
volgorde erven, bijvoorbeeld 

− Groep 1: echtgenoot of geregistreerd 
partner en eigen kinderen 

− Groep 2: ouders, broers, zussen 

− Groep 3: grootouders 

− Groep 4: overgrootouders 

• Als er geen erfgenamen in groep 1 zijn, 
dan is groep 2 aan de beurt, etc. 

 
Als erfgenaam moet je kiezen wat je doet met een eventuele erfenis. Dan is het handig om 
de regels over het accepteren of weigeren van een erfenis te kennen. Als je een erfenis 
krijgt, zijn er drie mogelijkheden: 
 

Mogelijkheid Omschrijving 

1. Zuiver aanvaarden • Je erft alle bezittingen en schulden, samen 
met eventuele andere erfgenamen. 

• Je kunt de keuze niet terugdraaien en betaalt 
erfbelasting. 

2. Beneficiair aanvaarden (of: 
aanvaarden onder voorrecht van 
boedelbeschrijving) 

• Je accepteert de erfenis alleen als de 
bezittingen groter zijn dan de schulden. 

• Nadeel: meer werk en extra kosten om 
nalatenschap af te handelen (bijvoorbeeld om 
de boedelbeschrijving te maken) 

3. Verwerpen • Je krijgt niets (en bent ook niet aansprakelijk 
voor eventuele schulden). 

• De erfenis gaat naar andere erfgenamen. 

 
Erfbelasting 
Je betaalt erfbelasting als je meer erft dan de vrijstelling: 

• De erfenis is gelijk aan de waarde van de bezittingen minus de waarde van de schulden. 

• De vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene (bijvoorbeeld ongeveer € 50.000 
bij een ouder en meer dan € 600.000 bij een partner). 

• De belastingpercentages variëren van 10% tot en met 40%, afhankelijk van de relatie met 
de overledene. 

 
Rekenvoorbeeld erfbelasting 
In 2021 gelden de volgende tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting 
 
Tarieven erfbelasting 
 

waarde erfenis of 
schenking 

partner en kinderen 
kleinkinderen 

en verdere 
afstammelingen 

overige personen 
(zoals broer of zus) 

€ 0 - € 128.750 10% 18% 30% 

€ 128.751 en meer 20% 36% 40% 
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Vrijstellingen erfbelasting 
 

partner € 671.910 

kind en kleinkind €   21.282 

ouder €   50.397 

achterkleinkind, broer of zus €     2.244 

 
Simon erft € 40.000,- van zijn moeder. Hij besluit om de erfenis zuiver te aanvaarden. Simon 
heeft recht op een vrijstelling van € 21.282,-. Het belastingtarief bedraagt 10%. Simon betaalt 
dus in totaal (40.000 – 21.282) x 0,10 = € 1.871 erfbelasting (afgerond in zijn voordeel). 
 
 

Schenken 
 

Ook bij schenkingen betaal je belasting. Als eigendom overgaat van de ene naar de andere 
persoon, moet de opvolgende eigenaar belasting betalen. 
 
Je betaalt schenkbelasting als je meer ontvangt dan de vrijstelling (net als bij de 
erfbelasting): 

• De vrijstelling hangt af van de relatie met de schenker en het gebruik van de schenking 
(bijvoorbeeld ongeveer € 5.000 als jouw ouders schenken, en € 50.000 als de schenking 
wordt gebruikt voor een dure studie). 

• De belastingpercentages variëren van 10% tot en met 40%, afhankelijk van de relatie met 
de schenker. 

 
Er zijn twee belangrijke begrippen bij schenken: 

• Overeenkomst om niet: een schenking is een overeenkomst om niet (zonder 
tegenprestatie). De ene partij geeft iets aan de andere partij, terwijl hij daar niks voor 
terugkrijgt. 

• Giften aan ANBI: een instelling kan alleen een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een 
ANBI voldoen aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld geen winstoogmerk en een 
beperkte beloning voor bestuurders. 

 
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen 
die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in 
het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. 
 
Donateurs die een gift doen aan een ANBI mogen deze gift – onder voorwaarden – 
aftrekken van de inkomstenbelasting (box 1). Hiermee krijgen donateurs dus een 
belastingvoordeel. 
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OPGAVEN 

 

GROTE OPGAVE 

Trouwen en scheiden 
 
 
3p 1. Zoek in de onderste tabel de juiste omschrijving bij elk van de begrippen in de 
bovenste tabel. Noteer de bijbehorende letter in de bovenste tabel. 
 

Begrip Omschrijving 

1 Samenlevingscontract  

2 Huwelijk  

3 Geregistreerd partnerschap  

4 Het ‘ja-woord’  

5 Ouderlijk gezag  

6 Gemeenschap van goederen  

7 Beperkte gemeenschap van goederen  

8 Huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden)  

9 Echtscheiding  

10 Alimentatie  

11 Verevening van pensioenrechten  
 

 Omschrijving 

A1 
Deze persoon is de wettelijk vertegenwoordiger van het kind (bijvoorbeeld bij het 
tekenen van arbeidscontracten en grote financiële beslissingen), is verantwoordelijk 
voor verzorging en opvoeding van het kind en beheert het vermogen van een kind. 

A2 Beëindiging van het huwelijk. 

A3 Een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. 

D 
Bij de notaris gemaakte afspraken over de verdeling van bezittingen, schulden en 
inkomen, bijvoorbeeld uitsluiting (alle bezittingen en schulden blijven privé) of 
beperkte gemeenschap. 

E 
Een situatie waarin alle bezittingen en schulden vóór het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap niet van de partners samen zijn. Alle bezittingen en schulden tijdens 
het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn wel van de partners samen. 

G 
Een situatie waarin alle bezittingen en schulden van de partners samen zijn (50-
50), zowel huidige als toekomstige bezittingen en schulden. 

I 

Een samenlevingsvorm die bijna dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk. Er 
ontstaat automatisch een beperkte gemeenschap van goederen, beide partners 
hebben automatisch ouderlijk gezag over hun kinderen en de partners zijn 
automatisch elkaars erfgenaam. 

M Dit is niet verplicht bij een geregistreerd partnerschap. Bij een huwelijk wel. 

N 
Jij en jouw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het pensioen dat tijdens 
het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. 

P 
Een schriftelijke overeenkomst tussen partners waarbij je afspraken maakt over 
bijvoorbeeld de verdeling van bezittingen en schulden, de bankrekening(en) en de 
verdeling van bezittingen als je uit elkaar gaat of als één van de partners overlijdt. 

R 
Bij wet geregelde samenlevingsvorm. Er ontstaat automatisch een beperkte 
gemeenschap van goederen, beide partners hebben automatisch ouderlijk gezag 
over hun kinderen en de partners zijn automatisch elkaars erfgenaam. 
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GROTE OPGAVE 

Schenken en erven 
 
 
3p 1. Zoek in de onderste tabel de juiste omschrijving bij elk van de begrippen in de 
bovenste tabel. Noteer de bijbehorende letter in de bovenste tabel. 
 

Begrip Omschrijving 

1 Algemeen Nut Beogende Instelling  

2 Beneficiair aanvaarden van een erfenis  

3 Erfgenaam  

4 Legitieme portie  

5 Onder bewind  

6 Onterven  

7 Overeenkomst om niet  

8 Schenkbelasting  

9 Erfbelasting  

10 Testament  

11 Uitsluitingsclausule  

12 Verwerpen van een erfenis  

13 Zuiver aanvaarden van een erfenis  
 

 Omschrijving 

A Je accepteert de erfenis alleen als de bezittingen groter zijn dan de schulden. 

D 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze 
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een ANBI 
voldoen aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. 

E De belasting die je betaalt als je een schenking krijgt die hoger is dan de vrijstelling. 

I 
Een schenking met de bepaling dat niet jouw kind, maar iemand anders (jij) het 
geld beheert. 

L De belasting die je betaalt als je een erfenis krijgt die hoger is dan de vrijstelling. 

N 

Als jouw kind is getrouwd in gemeenschap van goederen dan wordt een schenking 
eigendom van kind én schoonkind. Je kunt dit voorkomen met deze juridische 
oplossing, die regelt dat de schenking niet in de huwelijksgemeenschap valt, maar 
privébezit wordt van het kind. 

O 
Je krijgt niets van een erfenis (en bent ook niet aansprakelijk voor eventuele 
schulden). De erfenis gaat naar andere erfgenamen. 

R 
Je erft alle bezittingen en schulden, samen met eventuele andere erfgenamen. Je 
kunt de keuze niet terugdraaien en betaalt erfbelasting. 

S 
Met dit document bepaal je wat er na jouw dood met jouw bezittingen gebeurt. Je 
kunt bijvoorbeeld erfgenamen onterven of aangeven wie de erfgenamen zijn en 
voor welk gedeelte. 

T 
Iemand die volgens de wet of volgens een testament recht heeft op (een deel van) 
de erfenis. 

T In een testament bepalen dat een (wettelijke) erfgenaam niet mag erven. 

W De ene partij geeft iets aan de andere partij, terwijl hij daar niks voor terugkrijgt. 

Z 
Het deel van de erfenis waar onterfde kinderen altijd recht op hebben (de helft van 
het normale erfdeel). 
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GROTE OPGAVE 

Erfbelasting en schenkbelasting 
 
 
Als iemand overlijdt, gaat zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle 
bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of 
instellingen die door het overlijden een erfenis krijgen. 
Je bepaalt de waarde van de erfenis door de schulden van de overledene af te trekken van 
zijn bezittingen. De hoofdregel is dat je uitgaat van de marktwaarde. Je kunt de waarde ook 
laten taxeren. 
 
Je betaalt erfbelasting als je meer erft dan de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af 
van de relatie met de overledene. Hoeveel erfbelasting je betaalt, hangt af van de relatie met 
de overledene en de waarde van de erfenis. 
 
In tabel 1 staat een overzicht van de vrijstellingen. In tabel 2 staan de tarieven van de 
erfbelasting. 
 
tabel 1: vrijstellingen erfbelasting 2021 
 

U bent: Bedrag van uw vrijstelling 

Echtgenoot, geregistreerd partner of 
samenwonend partner 

€ 671.910 

Kind, pleegkind of stiefkind € 21.282 

Kleinkind € 21.282 

Achterkleinkind € 2.244 

Ouder* € 50.397 

Andere erfgenaam, 
bijvoorbeeld een broer of zus 

€ 2.244 

*Erven beide ouders? Dan is de vrijstelling voor hen samen € 50.397 
 
tabel 2: tarieven erfbelasting 2021 
 

Waarde erfenis 
Partner en (pleeg- 
of stief)kind 

Kleinkinderen en 
verdere 
afstammelingen 

Overige erfgenamen 
zoals een broer, zus 
of ouders 

€ 0 - € 128.750 10% 18% 30% 

€ 128.751 en meer 20% 36% 40% 

 
 
In 2021 besluit Osman de erfenis van zijn vader zuiver te aanvaarden. De erfenis bedraagt  
€ 300.000,-.  
 
1p 1. Leg uit wat wordt bedoeld met het zuiver aanvaarden van een erfenis. 
 
2p 2. Bereken hoeveel erfbelasting Osman moet betalen in 2021. Rond af op hele 
euro’s, in het voordeel van Osman. 
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Naast erfbelasting kennen we in Nederland ook schenkbelasting: de belasting die moet 
worden betaald over een schenking. Je betaalt schenkbelasting als je meer krijgt dan de 
vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van de relatie met de schenker en waarvoor 
het geld wordt gebruikt. Hoeveel schenkbelasting je betaalt, hangt af van de relatie met de 
schenker en de waarde van de schenking. 
 
In de tabel 3 staat een overzicht van de vrijstellingen. In tabel 4 staan de tarieven van de 
schenkbelasting. 
 
tabel 3: vrijstellingen schenkbelasting 2021* 
 

Je krijgt het geld 
van 

Je beslist zelf wat 
je ermee doet 

Je gebruikt het 
voor een koophuis 

Je gebruikt het 
voor een dure 

studie 

Jouw ouder(s) € 6.604 € 105.302 € 55.996 

Iemand anders € 3.244 € 105.302 – 

*In deze opgave blijft de eenmalig verhoogde schenkingsregeling buiten beschouwing.  
 
 
tabel 4: tarieven schenkbelasting 2021 
 

Waarde 
schenking 

Partner en (pleeg- 
of stief)kind 

Kleinkinderen en 
verdere 
afstammelingen 

Overige personen 

€ 0 - € 128.750 10% 18% 30% 

€ 128.751 en meer 20% 36% 40% 

 
De familie Bakker is een familie uit het noorden van het land. Atze (96) is de vader van zes 
kinderen: Fraukje, Aukje, Wietske, Fedde, Douwe en Jelmer. De vrouw van Atze is enkele 
jaren geleden overleden. 
 
Wietske heeft twee zonen: Riemer en Sietze. Riemer (41) is getrouwd met Samantha en 
heeft een dochter (Anne, 7 jaar) en een zoon (Mees, 4 jaar). Sietze (35) is getrouwd met 
Marcella en heeft een zoon, Sam (3 jaar). 
 
Atze schenkt in 2021 € 5.000,- per persoon aan al zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Als een kind of kleinkind minderjarig is, dan moeten de ouders (als 
vertegenwoordiger van het kind of kleinkind) de belastingaangifte doen. 
 
1p 3. Bereken het totale bedrag aan schenkbelasting dat de kinderen van Atze moeten 
betalen in 2021. 
 
1p 4. Bereken het totale bedrag aan schenkbelasting dat de achterkleinkinderen van 
Atze moeten betalen in 2021. 
 
Wietske schenkt in 2021 € 240.000,- aan haar beide zonen voor de aanschaf van een 
koophuis. 
 
2p 5. Bereken het bedrag dat Sietze netto (na afdracht van schenkbelasting) overhoudt. 
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EXAMENOPGAVE HAVO 

Johan en Anja 
 
 
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. 
 
Johan en Anja hebben elkaar in 1975 leren kennen. Ondanks het feit dat Johan een 
eenmanszaak had en daardoor zakelijke risico’s liep, zijn zij in 1982 in gemeenschap van 
goederen getrouwd. 
 
2p 1. Leg uit dat wanneer Johan zakelijke risico’s liep, het voor Anja verstandiger kon 
zijn om met Johan te trouwen onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in 
gemeenschap van goederen. Betrek in het antwoord zowel trouwen onder huwelijkse 
voorwaarden als trouwen in gemeenschap van goederen. 
 
In 1984 kregen zij hun kind Stefan. In 1996 kochten Johan en Anja een woning. Daarbij 
hebben zij een hypothecaire lening gekozen waarop niet wordt afgelost. Vanwege de crisis 
op de woningmarkt in de periode 2009 - 2015 (zie informatiebron 1) hebben zij op advies van 
de hypotheekadviseur hun hypothecaire lening per 1 januari 2013 omgezet in een 
hypothecaire lening met aflossingen door middel van annuïteiten. 
 
2p 2. Leg uit wat voor de bank, gegeven de ontwikkeling op de woningmarkt in de 
periode 2009 - 2015, het voordeel van deze omzetting is. 
 
Op 1 januari 2020 is Johan op 75-jarige leeftijd overleden. Hij had geen testament opgesteld. 
Omdat Johan bij zijn overlijden naast bezittingen ook schulden naliet, besluiten Anja en 
Stefan de erfenis beneficiair te aanvaarden. 
 
1p 3. Geef aan wat het beneficiair aanvaarden van een erfenis inhoudt. 
 
Anja en Stefan gaan de waarde van de bezittingen en schulden van de erfenis op 1 januari 
2020 onderzoeken. 
 
De bezittingen 
 
Johan en Anja hebben op het moment van overlijden van Johan naast de koopwoning en 
een spaarrekening met een saldo van € 5.000 ook nog overige bezittingen met een 
geschatte waarde van € 8.000. De eigen zaak was al in 2010 verkocht. 
 
Voor het bepalen van de waarde van de erfenis is de WOZ-waarde van de koopwoning van 
belang. In informatiebron 1 is de ontwikkeling van de WOZ-waarde van de gemiddelde 
koopwoning in Nederland gegeven. De WOZ-waarde van de koopwoning van Johan en Anja 
ligt op 1 januari 2019 30% boven de WOZ-waarde van de gemiddelde Nederlandse 
koopwoning. 
 
2p 4. Bereken de totale waarde van alle bezittingen van Johan en Anja op 1 januari 
2020. 
 
De schulden 
 
Johan en Anja hebben op het moment van het overlijden van Johan een schuld van € 6.500 
aan de Belastingdienst en een schuldrest op de hypothecaire lening. In informatiebron 2 is 
de ontwikkeling van de schuldrest van de hypothecaire lening te zien vanaf het moment dat 
deze is omgezet in een hypothecaire lening met aflossingen door middel van annuïteiten. 
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3p 5. Bereken de omvang van de waarde van de bezittingen minus de waarde van de 
schulden van Johan en Anja op het moment van overlijden van Johan. 
 
Erfenis 
 
2p 6. Bereken de waarde van het kindsdeel van Stefan (zie informatiebron 3). 
 
Stefan heeft aangifte gedaan van de erfbelasting (zie informatiebron 3). Van de 
Belastingdienst ontvangt Stefan de gecorrigeerde aangifte die afwijkt van zijn aangifte. De 
correctie komt doordat de opgegeven waarde van een zeldzame wandklok door de 
Belastingdienst niet werd geaccepteerd. Volgens de Belastingdienst is het kindsdeel van 
Stefan € 42.000. 
 
2p 7. Bereken de erfbelasting die Stefan moet betalen op basis van de gecorrigeerde 
aangifte die hij van de Belastingdienst ontving. 
 
 
 
 

Informatiebron 1 
 
 
De ontwikkeling van de index van de WOZ-waarde van de gemiddelde koopwoning in 
Nederland sinds 2008 
 

 
 
De WOZ-waarde is de waarde van onroerende zaken zoals die door gemeenten jaarlijks 
wordt vastgesteld.1) 
De gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Nederland was € 215.934 op 1 januari 
2019. 
De procentuele ontwikkeling van de WOZ-waarde van de koopwoning van Johan en Anja 
komt overeen met de ontwikkeling van de WOZ-waarde van de gemiddelde koopwoning in 
Nederland. 
 
noot 1: in de aangifte van de erfbelasting gaan de erfgenamen uit van de WOZ-waarde van de koopwoning in het 
jaar van overlijden. 
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Informatiebron 4   

 

De ontwikkeling van de index van de WOZ-waarde van de gemiddelde 

koopwoning in Nederland sinds 2008 

 

 
 

De WOZ-waarde is de waarde van onroerende zaken zoals die door 

gemeenten jaarlijks wordt vastgesteld.1) 

De gemiddelde WOZ-waarde van een koopwoning in Nederland was  

€ 215.934 op 1 januari 2019. 

De procentuele ontwikkeling van de WOZ-waarde van de koopwoning van 

Johan en Anja komt overeen met de ontwikkeling van de WOZ-waarde 

van de gemiddelde koopwoning in Nederland.  

 

noot 1 In de aangifte van de erfbelasting gaan de erfgenamen uit van de WOZ-waarde van de 

koopwoning in het jaar van overlijden. 
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Informatiebron 2 
 
 
De ontwikkeling van de schuldrest van de hypothecaire lening van Johan en Anja 
sinds 2014 
 

 
 
Op 1 januari 2013 is de aflossingsvrije hypothecaire lening omgezet in een hypothecaire 
lening met aflossingen door middel van annuïteiten met een looptijd van 12 jaar en jaarlijkse 
interest van 3,5%. De annuïteit van € 30.735 wordt jaarlijks op 31 december betaald. 
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Informatiebron 5  

 

De ontwikkeling van de schuldrest van de hypothecaire lening van 

Johan en Anja sinds 2014 

 

 
                                                                      

Op 1 januari 2013 is de aflossingsvrije hypothecaire lening omgezet in 

een hypothecaire lening met aflossingen door middel van annuïteiten met 

een looptijd van 12 jaar en jaarlijkse interest van 3,5%. De annuïteit van  

€ 30.735 wordt jaarlijks op 31 december betaald. 
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Informatiebron 3 
 
 
De erfbelasting  
 
Over een deel van de erfenis hoeft geen erfbelasting te worden betaald: de vrijstelling. 
 
Wanneer de erfenis groter is dan de vrijstelling, dan moet over het meerdere erfbelasting 
worden betaald. 
 
De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie van de erfgenaam met de overledene. 
Het tarief van de erfbelasting dat moet worden betaald, hangt ook af van de relatie van de 
erfgenaam met de overledene en van de waarde van de erfenis. 
 
Vrijstelling erfbelasting 
 

relatie met de overledene bedrag vrijstelling in € 

partner 650.912 

kind of kleinkind 20.615 

ouder 48.965 

overige erfgenamen 2.173 

 
 
Tarieven erfbelasting 
 

waarde erfenis na 
vrijstelling 

partner en kind 
kleinkinderen en 

achterkleinkinderen 
overige erfgenamen 
(zoals broer en zus) 

over de eerste € 124.727 10% 18% 30% 

over het meerdere 20% 36% 40% 

 
 
Kindsdeel 
 
Het kindsdeel wordt berekend door de waarde van de bezittingen minus de waarde van de 
schulden door twee te delen (een helft is namelijk al van de langstlevende partner) en het 
overgebleven bedrag gelijkelijk te verdelen over de kinderen en de langstlevende partner. 
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