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Werken met machten en logaritmen  

Je mag ook werken met de formules RATE en NPER (of je gebruikt de Solver).  

Je moet het  gevonden resultaat steeds kunnen bespreken. 

 

Basisformule samengestelde intrest 

 Kn = Ko * un 

Kn = waarde van een kapitaal op tijdstip n 

Ko = waarde van een kapitaal op tijdstip nul 

u = 1+i  let op : i is altijd gelijkwaardige rentevoet (vb: als n in maanden is, dan i ook op maandbasis) 

n= looptijd (bijvoorbeeld vijf jaar) 

 

Wat is de eindwaarde van een kapitaal van 5000 als i= 0,052 en je belegt gedurende vijf jaar 

Kn = 5000 * 1,0525 = 6 442,42 

 

Hoeveel heb je moeten beleggen om na 8 jaar 120 000 euro te hebben, als i= 0,043 

Ko = Kn  / un   = 120 000 / 1,0438   = €    85 685,39  
 
 

 

Hoeveel bedraagt i als je met je belegging van 2000 euro, na 10 jaar, 5000 euro waard is? 

Je lost dit op via u 
Kn = Ko * un           je weet dat u = 1+i 
 

u10   = 5000 / 2000 =  2,5 
 
we gaan beide leden tot de 1/10 de macht verheffen 
theorie: werken met machten, een macht tot een macht …dan moet je de exponenten 
vermenigvuldigen (un)1/n is dan un*1/n, waardoor de n wegvalt, immers n* 1/n = 1   
 
(u10)1/10=  2,50,1     (beide leden tot de macht 1/10) 
u = 1,095958 
dus 
i = 1,095958  - 1 = 0,095958 
 
Antwoord : je belegging bracht 9,60 % per jaar op 
 
 
Alternatieve werkwijze: Werk met de formule RENTE (RATE) 
 

Hoeveel jaar heb je belegd (n=?) als je belegging van 8 000 euro, aan i=0,075 op het einde van de 
looptijd 16 000 euro waard is? 

Kn = Ko * un       je weet dat u = 1+i = 1,075 

Dit los je op met logaritme-rekenen 
un  =  2 
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theorie:  
log un = n * log u 
 
we nemen de logaritme van beide leden, dus 
log un = log 2 
je weet 
n * log 1,075 = log 2 (je gebruikt een rekenmachine of Excel, je kiest om het even welke logaritme, 
dus het grondtal heeft geen belang) 
dus 
n = log 2 / log 1,075 =  
0,30103 / 0,031408 = 9,584359 

Antwoord: de looptijd van de belegging is 9,58 jaren  

Alternatieve werkwijze: Werk met de formule NPER  
 

 

 

 

Oefeningen: 

Bereken de i. Gegeven Ko = 6200, n = 15, Kn= 14 000 

 

Bereken de i. Gegeven Ko =5 400, n = 12,5 Kn= 14 000 

 

Bereken n. Gegeven: Ko=6200, i = 4,99%, Kn= 14 000 

En bewijs dat jouw resultaat juist is 

 

Bereken n. Gegeven: Ko=1 400, i = 2,66%, Kn= 14 000 

En bewijs dat jouw resultaat juist is 
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Oefeningen: 

Met oplossing 

Bereken de i. Gegeven Ko = 6200, n = 15, Kn= 14 000 

u15 = 2,258065 

(u15)1/15 = 2,2580651/15 

u = 1,055802 

i = 0,055802 

antwoord : het gaat hier om een belegging die 5,58% per jaar opbrengt 

Bereken de i. Gegeven Ko =5 400, n = 12,5 Kn= 14 000 

u12,5 = 2,592593 

(u12,5)1/12,5 = 2,5925931/12,5 

u = 1,079192 

i = 0,079192 

antwoord : het gaat hier om een belegging die 7,92% per jaar opbrengt 

Bereken n. Gegeven: Ko=6200, i = 4,99%, Kn= 14 000 

En bewijs dat jouw resultaat juist is 

1,0499n = 14 000 / 6 200  

1,0499n = 2,258065 

1,0499n= 2,258065  

log 1,0499n= log 2,258065 (van beide leden logaritme nemen) 

n * log 1,0499 = log 2,258065 

n = log 2,258065 / log 1,0499 

n = 0,353736 / 0,021148 

n = 16,72676 

antwoord: de looptijd van deze belegging is 16,73 jaren 
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bewijs:  

6 200 * 1,049916,72676 = 14 000 

Bereken n. Gegeven: Ko=1 400, i = 2,66%, Kn= 14 000 

En bewijs dat jouw resultaat juist is 

1,0266n = 14 000 / 1 400  

1,0266n = 10      (van beide leden logaritme nemen) 

n * log 1,0266 = log 10 

n = log 10 / log 1,0266 

n = 1 / 0,011401 

n = 87,7096 

antwoord: de looptijd van deze belegging is 87,71 jaar 

bewijs:  

1 400 * 1,026687,7096 = 14 000 

Als n in maanden, semesters, kwartalen of dagen is, dan werk je met de gelijkwaardige rentevoet 

(eerst omrekenen!) 

 

Werken met machten: nog een voorbeeldje 

In het kader van de berekening van de i in formules met samengestelde intrest moeten we 

onderstaande vergelijking kunnen oplossen. 

X10 = 125  

Uit de wiskunde weten we : als je ‘een macht tot een macht ‘moet verheffen, dan ga je de machten 

vermenigvuldigen! 

We gaan dus beide leden verheffen tot de macht 1/10 

 

 

Een macht tot een macht … is vermenigvuldigen van de machten …. Dus 
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En onze vergelijking wordt dan 

X = 125 1/10 

 

X = 1,62  (afgerond op twee decimalen …)  

 

Werken met logaritmen, nog een voorbeeldje 

 

In onze  oefeningen is de n vaak een onbekende, te berekenen uit de basisformule samengestelde 

intrest. Dit lossen kunnen we oplossen met logaritmen. 

 

Dan is 

 

Je kan uit deze vergelijking de n oplossen door gebruik te maken van de Solver in Excel of je gaat de 

vergelijking oplossen met logaritmen. 

 

Opm:  

Je kan als volgt verder werken 

 

Nu kan je n berekenen 

 

In je rekenmachine moet je het grondtal niet intikken (het maakt immers niets uit).  

 

Je kan bij logaritmen het grondtal zelf kiezen. In dit voorbeeld werd gekozen voor het natuurlijk 

logaritme (afgekort ln). Hier is het grondtal e42.De natuurlijke logaritme kan je in Excel ‘plakken’ 

(formules, functie invoegen, kies ln …). De formule wordt dus … 
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dus 

 

 

 

Een cijfervoorbeeld: 

Beginkapitaal €  8 600,00  
     Eindkapitaal €  20 000,00  
     

rentevoet 4,15%  
per 
jaar 

    

       n= te bepalen 
     

       

  

       we herhalen nog eens 
     n * ln u = ln  Kn / Ko 
     

       Kn/Ko= 2,33 
     ln Kn/Ko= 0,84 
     ln u= 0,04 
     

       n= 20,76 
     

       Dit kapitaal moet dus  20,76 jaar belegd worden 
    

Opmerking: 

Je kan het werken met machten en logaritmen vermijden door gebruik te maken van de solver in 

Excel. 


