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1 Introductie

Muntgeld: iets terug krijgen is altijd fijn, maar gepast betalen met muntgeld is
bijna net zo bevredigend. De titel is de vraag van Hans Wisbrun1, en hoewel
de vraag eenvoudig is, is de weg naar de oplossing niet zonder obstakels. De
zoektocht naar een bevredigend antwoord vind u in dit document.

Ik heb eerst gezocht of een andere verdeling dan de huidige 1, 2, 5, 10, 20,
50, 100 en 200 cent munten tot een efficiëntere hoeveelheid wisselgeld leidt,
vervolgens bekeken of er een praktischere oplossing is voor het probleem.

Een punt vooraf: de vraag betreft “lichter”, ik heb mij vooral gericht op
“minder munten”. Dit is niet alleen een praktische overweging, maar vooral
omdat het gekozen gewicht van de munten niet samenhangt met de nominale
waarde. Neem bijvoorbeeld 8 cent. Is dat de staal-koper variant van de 5 cent
of de koper zoals de 10 cent?2

Verder zijn alle eenheden in centen, en ik ga ervan uit dat het eerste biljet
bij 5 euro begint. Het hoogste wisselgeld moet dus 499 cent kunnen maken.

De verdeling is uniform: élk bedrag tussen 1 en 499 cent komt even vaak
voor. De motivatie staat in paragraaf 3. De gegeven wisseltotalen zijn gegeven
als het totaal aan wisselgeld als je elk bedrag tussen de 1 en 499 cent los van
elkaar moet kunnen maken. Het gemiddelde kan berekend worden door deze
totalen door 499 te delen.

Ik geef eerst het antwoord, de analyse begint na de volgende paragraaf.

2 Antwoord

Het antwoord is in eerste instantie eenvoudig: we introduceren een stelsel van
499 munten. Op deze manier kan elk bedrag exact gewisseld worden. In totaal
heb je 499 als wisseltotaal.

Een praktisch probleem is dat winkeliers hier niet heel blij van worden: de
overgang van de gulden naar de euro (van 5 verschillende munten naar 8, de
guldencent was al lang uit de lade verdwenen) gaf al veel rumoer. We zullen ons
dus moeten beperken tot een praktisch maximum van niet meer dan 8 munten,
zoals nu het geval is. Gaan we uit van 8 munten, dan geeft de verdeling 1,
5, 18, 25, 71, 110, 155, 158 centen, een reductie van 17% aan munten in de

1http://hanswisbrun.nl/2017/03/31/prijsvraag-hoe-maak-je-nederlandse-portemonnees-lichter/
2https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromunten
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portemonnee. We gaan dan van gemiddeld 4,6 munten aan wisselgeld (nu) naar
3,8 munten. Zie tabel 2.

Echter, de vraag is expliciet de Nederlandse portemonnee. Ofwel, geen mun-
ten van 1 en 2 cent, die hebben we officieus afgedankt. Daaruit volgt automa-
tisch dat alle bedragen een veelvoud moeten zijn van 5 cent. We houden dan 6
munten over, met als verdeling 5, 20, 30, 105, 150, 185 cent, òf 5, 25, 40, 100,
155, 165 centen, beide hetzelfde gemiddelde van 2,9 munten. Een reductie van
14% ten opzichte de 3,4 munten van nu. Zie tabel 3.

Dit is ook direct de meest effectieve manier: minder verschillende bedragen.
Voor afrondingen op 1 cent (officiëel) hebben wij gemiddeld 3,8 munten, voor
de officeuze 5 cent gaat het om 2,9 munten. Dit is een winst van 22,8%.

Voor beiden geldt: uit hoe meer munten het stelsel bestaat, met hoe minder
wisselgeld je blijft zitten. Alternatief kan ook naar een stelsel gezocht wor-
den met minder verschillende munten en dezelfde last met betrekking tot het
wisselgeld. Zie de tabellen.

Het probleem blijft echter de mens zelf, die relatief gemakzuchtig met groot
geld betaald en het wisselgeld accepteert, in plaats van elk bedrag te passen.
Ook kost dit natuurlijk tijd, en is het probleem om de meest effiënte manier
van wisselgeld uitgeven en ontvangen alles behalve rechttoe-rechtaan (zie het
Change-Making probleem in paragraaf 5). Dit zal met een optimaler muntstelsel
alleen maar erger worden, aangezien het precies bepalen van het bedrag nog
lastiger wordt. Daar kan geen wiskunde tegen op.

Toch is deze gedragsverandering het meest eenvoudig en effectief. Volgens de
berekeningen zou men dus gemiddeld rond de 3-4 munten aan wisselgeld bij zich
moeten dragen. In de praktijk is dit veel meer. Het minimum aan wisselgeld is
alleen te behalen als we bij elke betaling zoveel mogelijk uitgeven. Dus voor een
betaling van 180 cent geven we niet alleen de 2 euromunt, maar ook de 10 en
20 cent die we (mogelijkerwijs) ook bij ons dragen. Zo wissel je dus 3 munten
in voor 1, in plaats van één grote munt voor één kleinere. Dat dit werkt, is
aangetoond in paragraaf 6, en de antwoorden zijn in overeenstemming met de
eerdere resultaten.

Jij blij (want minder munten), winkelier blij (want meer wisselgeld in de
kassalade), nationale bank blij (want minder munten in omloop, en er hoeft
geen nieuw stelsel gëıntroduceerd te worden). Iedereen blij.

3 Analyse

De eerste vraag die bij mij rees was hoe de praktische verdeling van prijzen
is. Is dit uniform, of scheef verdeeld? Hiervoor heb ik een kassabon van een
week gezinsboodschappen geanalyseerd. Ik zal u niet vermoeien met wat ik
waar precies heb gekocht, maar het ging om een totaal van 22071 cent voor 87
producten (drie opgroeiende kinderen blijken grote eters). Ik heb expres gekozen
voor een supermarkt, omdat hier alle prijzen door elkaar voorkomen: niet alleen
shirts van 999 centen (scheve verdeling), maar juist de allerdaagse dingen als
tomaten van 232 cent of peren van 128 cent.

Figuur 1 geeft de verdeling van de pijzen (modulo 500) weer. Er is hier nog
geen duidelijke trend te zien, al is het maar omdat een greep van 87 producten
weinig statistische waarde heeft.

Echter, we kunnen deze data wel gebruiken om scenario’s na te bootsen.
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Figuur 1: Verdeling van een kassabon van een supermarkt, 87 producten, bins
van 10 cent. Ik heb dus 1 product van rond de 30 cent, en 6 van rond de 300
cent.

Dit doe ik door een zogenaamde Monte Carlo simulatie toe te passen. Dit is
makkelijker dan het klinkt: ik ga 100 000 keer winkelen, en koop vervolgens
random 1 tot 50 producten. Ik simuleer dus de gang naar de supermarkt voor
100 000 mensen. De gebruikte Matlab code is eenvoudig (prices is mijn lijstje
met pijzen):

NrSamples = 100000;

Samples = zeros(NrSamples, 1);

for j=1:NrSamples

NrItems = randi(50, 1);

idx = randsample(length(prices), NrItems);

Samples(j) = sum(prices(idx));

end

Dit leidt tot een verdeling zoals in figuur 2. Het laat zien dat het totaalbedrag
dat ik kwijt ben convergeert naar een uniforme verdeling. Het is dus veilig om
voor de zoektocht naar een efficiëntere muntverdeling uit te gaan dat elk bedrag
tussen 1 en 499 cent even vaak voorkomt. Het probleem wordt hierdoor ook
symmetrisch: het maakt niet uit of ik 99 cent moet uitgeven en 1 cent moet
terugkrijgen, of andersom. Dit maakt het beantwoorden van de onderzoeksvraag
een heel stuk eenvoudiger.

4 Analytisch probleem

Het komt er dus in feite op neer dat we een minimale hoeveelheid wisselgeld
willen voor n-munten waarbij we kunnen kiezen uit 499 munten in totaal. Dit is
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Figuur 2: Simulatie van 100000 keer 1-50 boodschappen doen.

een NP-compleet (niet-polynomiaal) probleem, wat betekent dat simpelweg alle
mogelijkheden afgaan exponentiëel groeit. Voor 3 munten zijn er dus 499 · 498 ·
497 mogelijke combinaties. Dit kun je nog delen door 6 om een aantal dubbele
combinaties eruit te halen (1, 2 en 3 cent is hetzelfde als 3, 1, 2 cent), maar
dat maakt de groei van het probleem niet minder. We kunnen één aanname
doen, namelijk dat we altijd een munt van 1 cent nodig hebben om aankopen
van 1 cent te kunnen doen, maar dat is dan ook gelijk het enige fluitje van een
cent dat dit probleem rijk is. Het aantal combinaties3 voor verschillende aantal
munten is gegeven in tabel 1. Ofwel: alle mogelijkheden afgaan is niet zonder
meer vanzelfsprekend.

Ik heb dus een poging gedaan om dit als een optimalisatieprobleem te for-
muleren:

min
m∑
i=1

n∑
j=1

aij

zdd a11c1 + a12c2 + . . . + a1ncn = 1

a21c1 + a22c2 + . . . + a2ncn = 2

...

a499,1c1 + a499,2c2 + . . . + a499,ncn = 499

aij ≥ 0, cj ≥ 0

Hierin zijn cj de waarde van de munten, en aij het aantal munten van waarde cj
om bedrag i te maken. Vervolgens minimaliseren we het totaal aantal munten.
Verder zijn ci en aij geheeltallig.

3Voor berekening, zie het Binomium van Newton: https://en.wikipedia.org/wiki/

Binomial_theorem
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Aantal munten Aantal combinaties
1 1
2 498
3 123 753
4 20 460 496
5 2 531 986 380
6 250 160 254 344
7 20 554 834 231 932
8 1 444 711 206 015 792
9 88 669 150 269 219 232
10 4 827 542 625 768 602 624

Tabel 1: Aantal combinaties voor n-aantal munten, waarbij er altijd een munt
van 1 cent is.

De geheeltalligheid maakt dit probleem praktisch onoplosbaar. De relaties
aijcj zijn niet-lineair, dus dit oplossen vraagt om een niet-lineaire geheeltal-
lige solver (nonlinear integer programming). Er bestaan weinig solvers die dit
aankunnen, en die werken allemaal redelijk tot zo’n 40 geheeltallige onbeken-
den. Ter vergelijking: voor slechts 5 verschillende munten heeft dit probleem
5+5*499 onbekenden. Dat is heel veel voor dit type probleem. Daarnaast is
het de vraag of de optimale oplossing gevonden kan worden. Uiteindelijk blijft
het een combinatorisch NP-compleet probleem, en ook al zijn er geavanceerde
technieken om deze problemen zo effectief mogelijk op te lossen, er zijn geen
garanties.

Een alternatief kan soms zijn om dit als continu probleem op te lossen, en
vervolgens af te ronden. Echter leidt ook dit niet tot gegarandeerde optimaliteit.
Verder worden zowel de aij ’s en cj ’s soms veel te klein, of te groot, om tot een
realistische afronding te komen.

Een andere vraag is hoe niet-convex het probleem is, ofwel: kun je makkelijk
het minimum vinden, en is er één optimale oplossing, of zijn er meerdere lokale
(minder optimale) oplossingen? Om dit te onderzoeken heb ik voor 3 munten
(1 cent + alle combi’s van de 2 andere munten) een plaatje gemaakt, zie figuur
3. Wat je hier ziet zijn het totaal aantal benodigde munten als wisselgeld,
waarbij de eerste munt 1 cent is, en de andere 2 munten variëren tussen 1 en
499 cent. Er is een scherpe piek voor munten met een lage waarde, en daarna
gaat het langzaam omhoog wanneer de muntwaarden groter worden. Als je
2 munten hebt van 499 cent, dan moet je dus alle bedragen behalve 499 cent
samenstellen met munten van 1 cent. Dat geeft dus nogal wat kleingeld. Verder
is het probleem matig niet-convex. Als je een paar knikkers laat vallen, dan
komen de meesten laag uit. Dit maakt methoden zoals particle swarm of genetic
optimisation mogelijk, echter garanderen ook deze geen optimale oplossing.

5 Brute-force

De volgende stap is om te kijken of het probleem via brute-force op te lossen
is, ofwel: alle combinaties afgaan. Dit kan haalbaar zijn omdat het probleem
beperkt is door de praktische 8-munten grens vanwege de kassalades. Verder
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Figuur 3: Aantal benodigde munten voor verschillende muntwaarden van een
stelsel van 3 munten (eerste munt is 1 cent).

hebben we ook al geanalyseerd dat de limiet ligt op 499 verschillende munten,
dus hoe meer munten in het stelsel, hoe minder wisselgeld. En dus moet je
sowieso een grens trekken. Verder is de berekening erg eenvoudig. Een ander
argument om brute-force te gebruiken is omdat dit een eenmalig probleem is:
investeer in het vinden van een goede oplossing, als Bank gezien moet je het er
lang mee doen.

Om deze methode te gebruiken, moeten we eerst een ander probleem oplos-
sen: het wisselgeldprobleem (change-making problem4). Dit probleem is lastiger
dan het lijkt. Een standaard greedy aanpak faalt. Stel je hebt munten van 1,
3 en 4 cent, en moet 6 cent als wisselgeld geven. Als je greedy begin je met
de grootste munt van 4 cent, en dan tweemaal 1 cent, heb je dus 3 munten
wisselgeld in totaal. Echter, met tweemaal 3 cent kom je efficiënter uit. We
hebben dus iets ingewikkelders nodig (dynamic programming), en hiervoor heb
ik schaamteloos een stukje gekopiëerd5. Het volgende stukje is Python code,
en geeft het minimaal aantal munten terug voor een muntverdeling coins om
target amount te maken.

def get_min_coins(coins, target_amount):

n = len(coins)

min_coins = [0] + [sys.maxint] * target_amount

for i in range(1, n+1):

for j in range(coins[i-1],target_amount+1):

min_coins[j] = min(min_coins[j-coins[i-1]]+1,min_coins[j])

return min_coins

4https://en.wikipedia.org/wiki/Change-making_problem
5http://codereview.stackexchange.com/questions/92811/

find-the-minimum-number-of-coins/92820
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Het fijne van deze (op het oog onbegrijpelijke) code is dat de vector min coins
iteratief opgebouwd wordt. Als je het aantal munten wisselgeld wilt weten om
100 cent terug te geven, moet ook berekend worden hoeveel er nodig is om 99
cent, 98 cent, etc. terug te geven. Ofwel: ik hoef per muntstelsel coins deze
procedure slechts eenmaal aan te roepen om het wisselgeld voor 499 cent uit te
rekenen, en ik weet ook hoeveel ik nodig heb om de rest te maken.

Vervolgens roep ik deze functie aan in een nested-for-loop aan voor verschil-
lende waarden van de munten. Het geheel is in C geprogrammeerd (zie appendix
A), wat (op assembly na) het meest efficiënt is voor dit soort werk. Voor 3 mun-
ten is dit een fractie van een seconde, voor 4 munten nog geen minuut. Voor
5 munten al bijna 2 uur, en voor 7 en 8 munten al een heel stuk langer, en
ben ik gaan parallelliseren. Overigens is dit allemaal CPU werk wat uitermate
geschikt is voor een GPU implementatie. Het zou dus nog makkelijk 100-500
keer sneller kunnen. En dan heb je ook echt de beste verdeling, iets dat ik, als
ik de nationale bank was, zou waarderen.

Uiteindelijk ziet de verdeling eruit als in tabel 2. Vanaf de maximum hoe-
veelheid wisselgeld met gebruik van alleen 1 cent (som van 1 tot en met 499)
gaat het totaal rap naar beneden. Eventuele dubbele optima staan ook in deze
tabel. De eerlijkheid gebiedt erbij te vermelden dat ik voor het stelsel met 8
munten niet alle mogelijkheden meer heb afgezocht en een aantal aannamen heb
gedaan, zoals dat de tweede munt onder de 20 cent zal blijven en de derde onder
de 50 cent. Gezien de trend zijn deze aannamen gerechtvaardigd.

Tabel 2: Verdeling munten
Stelsel Wisseltotaal Gemiddeld Distributie

1 124750 250,0 1
2 10636 21,3 1 22

1 23
3 4979 10,0 1 14 61
4 3402 6,8 1 7 57 80
5 2720 5,5 1 6 20 85 121
6 2335 4,7 1 6 14 62 99 140

1 8 13 69 110 160
7 2088 4,2 1 4 15 36 95 147 156

1 4 17 28 91 133 156
1 8 13 35 86 117 162
1 8 13 41 92 129 160

8 1907 3,8 1 5 18 25 71 110 155 158
Euro 2300 4,6 1 2 5 10 20 50 100 200

Gulden 2900 5,8 1 5 10 25 100 250

Wat we zien is dat de euro tot minder wisselgeld leidt dan de oude gulden.
Ook zien we dat we met 6 munten het bijna net zo goed kunnen doen als met
onze huidige stelsel van 8 munten. Zouden we aan 8 munten vasthouden, dan
kunnen we met een betere verdeling 17% procent lichter uitkomen.

Een stap verder is bedenken dat we de 1 en 2-eurocenten al lang hebben
afgedankt, en dat alle prijzen bij de kassa op 5 cent worden afgerond. Herhalen
we deze hele exercitie nogmaals, dan krijgen we de totalen als in tabel 3. Wat
direct opvalt is dat de totalen als gemiddelde veel lager zijn dan met 1 en 2 centen
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erbij. Voor een stelsel met effectief 6 munten gaan we dus van een totaal van
340 naar 292, een reductie van 14%. En dan heb je nog keus uit 2 alternatieven
ook!

Verder zien we dat het gemiddelde wisselgeld tussen de officeuze 6 munten/5
cent afronding (3,4 munten) en de officiële 8 munten/1 cent (4,6 munten) met
26% is afgenomen. Dus het afdanken van de 1 en 2 centen heeft wel degelijk
een groot positief effect als het gaat om de hoeveelheid wisselgeld.

Tabel 3: Verdeling munten voor afronden op 5 cent
Stelsel Wisseltotaal Gemiddeld Distributie

1 4950 50 5
2 900 9,1 5 50

5 55
3 515 5,2 5 60 95
4 389 3,9 5 25 90 125

5 25 90 145
5 329 3,3 5 25 80 115 165
6 292 2,9 5 20 30 105 150 185

5 25 40 100 155 165
7 265 2,7 5 20 45 55 130 190 220
8 248 2,5 5 15 40 45 100 150 220 240

Euro 340 3,4 5 10 20 50 100 200
Gulden 380 3,8 5 10 25 100 250

6 Slim betalen

De vraag die bij mij rijst is: als we dan nu in principe tussen de 3 en 4 munten
gemiddeld aan wisselgeld hebben, waarom hebben we dan altijd meer op zak?
Mijn hypothese is: we betalen gemakzuchtig. Als we iets kopen van 180 cent,
dan betalen we gewoonlijk met 2 euro. Als we nu ons kleingeld van 10 en 20
cent erbij zouden leggen, krijgen we één munt van 50 cent retour. Ofwel: wat
gebeurt er als we zo optimaal mogelijk zouden betalen?

Om deze hypothese te testen doe ik wederom een Monte-Carlo studie. Ik
hou een portemonnee bij, en koop elke keer voor een random bedrag iets. Ver-
volgens geef ik alle munten aan de winkelier (en leg met biljetten bij waar nodig
uiteraard), en ik verwacht dat de winkelier mij het wisselgeld zo optimaal mo-
gelijk terug geeft. Vervolgens houd ik het aantal munten in mijn portemonnee
bij. De listing is te vinden in appendix B.

De resultaten van 10 000 keer winkelen zijn te vinden in figuur 4. We zien
een mooie normale verdeling (een klok-achtige verdeling), en gemiddeld komen
we uit op 4,6 en 3,4 munten aan wisselgeld respectievelijk in onze portemonnee.
Dit is exact wat we in de vorige paragraaf hebben berekend.

Wat het effect is voor de winkelier (verdeling van munten in de kassalade),
en of dat voor de winkelier een vooruitgang is ten opzichte van nu, laat ik over
als oefening aan de lezer.
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Figuur 4: Aantal munten in portemonee voor 10 000 keer winkelen. Links
op basis van 1 cent (stelsel 8 munten) met gemiddeld mean 4,6 munten in
portemonnee, rechts op basis van 5 cent (stelsel 6 muntel) met gemiddeld 3,4
munten.
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A Brute-Force C code

#include <limits.h>

#include <stdio.h>

#include <omp.h>

/* Maximum change is 499 cents */

#define MaxAmount 499

/* 5 coin problem */

#define NrCoins 5

/* uint32 is sufficient and also faster than USHRT */

typedef unsigned int INTTYPE;

#define INTMAX UINT_MAX;

INTTYPE MakeChangeProblem(const INTTYPE *CoinSet);

int main(void)

{

/* Inits */

INTTYPE CoinSet[NrCoins] = {1, 2, 3, 4, 5};

INTTYPE TotalCoins, c1, c2, c3, c4;

INTTYPE MinAmount = INTMAX;

for (c1=2; c1<=MaxAmount; c1++)

{

for (c2=c1+1; c2<=MaxAmount; c2++)

{

for (c3=c2+1; c3<=MaxAmount; c3++)

{

#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 1) private(c4, CoinSet, TotalCoins) shared(c1, c2, c3, MinAmount)

for (c4=c3+1; c4<=MaxAmount; c4++)

{

CoinSet[0] = 1;

CoinSet[1] = c1;

CoinSet[2] = c2;

CoinSet[3] = c3;

CoinSet[4] = c4;

TotalCoins = MakeChangeProblem(CoinSet);

if (TotalCoins <= MinAmount)

{

#pragma omp critical

MinAmount = TotalCoins;

printf("%3u %3u %3u %3u %6u\n", c1, c2, c3, c4, TotalCoins);

}

}

}

}

}

return 0;

}

INTTYPE MakeChangeProblem(const INTTYPE *CoinSet)

{

/* We use a static allocation here, which is faster than dynamic */

INTTYPE MinCoins[MaxAmount+1];

INTTYPE i, j, T;

/* This part is taken from the web */

/* http://codereview.stackexchange.com/questions/92811/find-the-minimum-number-of-coins/92820 */

MinCoins[0] = 0;
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for (j=1; j<=MaxAmount; j++)

{

MinCoins[j] = INTMAX;

}

for (i = 0; i < NrCoins; i++)

{

for (j = CoinSet[i]; j <= MaxAmount; j++)

{

T = MinCoins[j - CoinSet[i]] + 1;

if (T < MinCoins[j])

{

MinCoins[j] = T;

}

}

}

T = 0;

for (j=1; j<=MaxAmount; j++)

{

T += MinCoins[j];

}

return T;

}

B Slim betalen Matlab code

% Monte-Carlo portemonnee

% Muntdistributie. Noot: voor 5 cent afronding schalen we naar 1-100

Coins = [5 10 20 50 100 200]/5;

MaxAmount = 100;

% Coins = [1 2 5 10 20 50 100 200];

% MaxAmount = 500;

MaxSample = 10000;

NumCoins = zeros(1, MaxSample);

% Portemonnee heeft alleen papiergeld

wallet = [];

for sample = 1:MaxSample

% We kopen iets van tussen de 1 en MaxAmount-1 cent

price = randi(MaxAmount-1, 1);

% We geven alles wat we in onze portemonnee hebben, en vragen de winkel

% om het meest effici\"ente wisselgeld

amount = sum(wallet) - price;

% ... en als het duurder is dan het muntgeld, leggen we paper bij

amount = mod(amount, MaxAmount);

% Het wisselgeld

change = return_change(amount, Coins);

% En dat gaat direct de portemonnee in

wallet = change;

% Aantal munten

NumCoins(sample) = length(wallet);

end
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figure

hist(NumCoins, min(NumCoins):max(NumCoins));

xlabel(’aantal munten’);

ylabel(’aantal keer’);

title(sprintf(’Gemiddeld %.1f munten voor stelsel met %d munten.’, ...

mean(NumCoins), length(Coins)));

% Change function, returns also the coins used

% Stolen from: http://www.8bitavenue.com/2011/12/dynamic-programming-making-change/

function change = return_change(total, coins)

n = length(coins);

M = zeros(total+1, 1);

b = zeros(total, 1);

for j=1:total

min = Inf;

b(j) = coins(1);

for i=1:n

if (j-coins(i)>=0) && (M(j - coins(i) + 1) < min)

min = M(j - coins(i) + 1);

b(j) = coins(i);

end

end

M(j + 1) = 1 + min;

end

change = [];

remainder = total;

while remainder>0

change = [change b(remainder)];

remainder = remainder - b(remainder);

end

return;
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