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Technische toelichting rente bij actualisatie GRP 
In het evaluatierapport staat: 

 Bij direct afschrijven hoeft er geen rente te worden betaald. Er wordt iets 
aangelegd en dat wordt direct betaald met geld uit de voorziening. Hier hoeft dus 
geen geld voor te worden geleend. Oftewel kort gezegd: aanleggen, betalen, 
volledig financieel afgehandeld. 

 Bij lineair afschrijven wordt er iets aangelegd en betaald met geleend geld. En 

voor het lenen van dat geld moet inderdaad rente worden betaald. De 
afschrijvingsperiode bedraagt hierbij 60 jaar. 
Het betalen van de rente is opgenomen in de kostendekkingsberekening en dus 
ook verwerkt in het tarief dat wordt voorgesteld. 

 
Dit stukje is geschreven vanuit de werkwijze binnen het budget riolering, dus niet vanuit 

concernoptiek. De effecten op de rente op concernniveau zijn in alle scenario’s gelijk. 
 

Er is namelijk een verschil tussen betalen van de rente (daadwerkelijk van de 
bankrekening op concernniveau) en toerekenen aan een budget of voorziening. 
Dit maakt dat de varianten geen invloed hebben op de werkelijke rentelasten op 
concernniveau. Het geld is altijd nodig (bij alle varianten) en over de leningen die we 
hiervoor op concernniveau afsluiten moeten we daadwerkelijk rente betalen. Deze rente 

wordt doorbelast naar de investeringen. 
Wat bedoeld is in het rapport, is de rentetoerekening aan het budget riolering (dit is ook 
mee genomen in de tariefberekening, desondanks daalt deze). In variant 1 zit geen rente 
in de voorziening en dus ook niet in de tariefberekening, in variant 4 wel. Dat kun je als 
voor- of nadeel zien, net van welke kant je het bekijkt. Het voordeel is dat de rente over 
meer investeringen worden ‘uitgesmeerd’. 
 

 
 


