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1. Inleiding en richtlijnen 

 

1.1 Inleiding 

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de 

Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk 

aandachtspunt. Hoe met de rente moet worden omgegaan bij de grondexploitatie staat beschreven in de 

notitie grondexploitatie. In deze notitie wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in 

de begroting en jaarstukken. De bepalingen en richtlijnen van deze notitie treden in werking met ingang 

van het begrotingsjaar 2017. Met het verschijnen van deze notitie wordt de eerder verschenen notitie over 

rente van 9 december 2013 vanaf 1 januari 2017 buiten werking gesteld. 

 

Bij rente is ook de wet Financiering decentrale overheden (Fido) met onder andere regelgeving over de 

kasgeldlimiet en renterisiconorm van belang. Hiervoor verwijzen wij naar de Handreiking Treasury 2015 van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)1. 

 

1.2 Richtlijnen 

Richtlijnen van de Commissie BBV aan gemeenten zijn een belangrijk instrument van de Commissie om de 

eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV te bevorderen. De richtlijnen van de Commissie worden – 

in navolging van de richtlijnen van de RJ – onderverdeeld naar stellige uitspraken (I.) en aanbevelingen (II.). 

De betekenis van beide categorieën kan voor de praktijk van de begrotingscyclus inclusief jaarverslaggeving 

verschillen.  

 

Met stellige uitspraken geeft de Commissie een interpretatie van de regelgeving die leidend is. Dit betekent 

dat verwacht wordt dat stellige uitspraken worden gevolgd en indien een gemeente toch een afwijkende 

interpretatie kiest (de gemeente is van oordeel dat in haar specifieke omstandigheden een andere lijn 

beter past en ook ‘BBV-proof’ is), zij dit expliciet moet motiveren en kenbaar moet maken bij de begroting 

en jaarstukken.  

 

Bij aanbevelingen gaat het om uitspraken die 'steun en richting geven aan de praktijk'. De Commissie BBV 

spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel 

bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie (transparantie). De richtlijnen die de Commissie BBV in deze 

notitie heeft geformuleerd inzake rente zijn hierna opgenomen. Bij elk van de richtlijnen wordt aangegeven 

uit welk hoofdstuk en paragraaf van de tekst deze is ontleend. 

 

I. Stellige uitspraken 

 

A Uit paragraaf 2, ad d1 van deze notitie 

Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan is deze vergoeding 

maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten 

over de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen 

 

 

                                                      
1
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/06/25/handreiking-treasury-2015 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/06/25/handreiking-treasury-2015
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B Uit paragraaf 2, ad e van deze notitie 

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury.  

 

II. Aanbevelingen 

 

A Uit paragraaf 2 van deze notitie 

De commissie BBV adviseert het renteschema uit deze notitie in de paragraaf financiering van de 

begroting en jaarstukken op te nemen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe 

financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. 

 

B Uit paragraaf 2, ad d1 van deze notitie 

Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een 

vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen te berekenen en deze door te belasten aan de 

taakvelden, adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie 

deze systematiek niet (meer) toe te passen.  

 

 

2. Toerekening van rente 

 

In het rapport Vernieuwing BBV van de Commissie Vernieuwing BBV was het advies opgenomen om de 

rentekosten op één post in de begroting op te nemen. Over het wel of niet toerekenen van rente aan de 

taakvelden en dus programma’s en het overzicht Overhead2 is daarna uitgebreid gediscussieerd. 

In de nota van toelichting van het wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV) gedateerd 5 

maart 2016 is het volgende opgenomen: “Rente die direct verband houdt met een taakveld betreft de 

(omslag)rente die moet worden toegerekend aan investeringen binnen dat taakveld. Bijvoorbeeld rente 

over investeringen in onderwijshuisvesting of over investeringen in sportaccommodaties betreft directe 

kosten op de betreffende taakvelden. Dit impliceert dat de rente en afschrijvingskosten van investeringen 

op het terrein van de overhead ook onder de overhead vallen. Om er voor te zorgen dat in de begroting en 

verantwoording de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, 

wordt in artikel 13 voorgeschreven dat de paragraaf financiering voortaan ook in ieder geval inzicht geeft in 

de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en de wijze waarop rente aan investeringen, 

grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend”. 

 

De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van verantwoorden van 

rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er derhalve toe geleid dat in het 

wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de 

desbetreffende taakvelden moet worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Omdat de 

onderlinge vergelijking tussen gemeenten het uitgangspunt is voor de aanpassingen van het BBV is hier 

sprake van een verplichting.  

                                                      
2
 In het vervolg van deze notitie wordt i.v.m. de leesbaarheid alleen de term taakvelden gebruikt. Doordat rente niet op 1 post in het overzicht 

overhead mag worden opgenomen in de exploitatiebegroting en ook niet op het ene taakveld treasury, maar verdeeld moet worden over de 

taakvelden, betekent dit dat de rente feitelijk ook wordt toegerekend (verdeeld) over de programma’s en het overzicht Overhead. Deze zijn immers 

opgebouwd uit de taakvelden. 
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Ter verduidelijking wordt in het navolgende schema uiteen gezet hoe de rentetoerekening in de praktijk 

kan worden vorm gegeven. 

 

Renteschema: 

 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  € 

b.  De externe rentebaten            -/-  € 

          ----------------  

  Totaal door te rekenen externe rente    € 

 

c.  De rente die aan de grondexploitatie 

  moet worden doorberekend  -/-  € 

  De rente van projectfinanciering die aan 

  het betreffende taakveld moet worden 

  toegerekend   -/-  € 

                  ----------------- 

                -/- € 

         ----------------- 

  Saldo door te rekenen externe rente   € 

 

d1. Rente over eigen vermogen    € 

d2.  Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) € 

         ----------------- 

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht  

Overhead)  toe te rekenen rente    € 

  

e.   De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

   overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)         -/- € 

         ------------------ 

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury   € 

 

In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken naast de 

beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in: 

  - de rentelasten uit externe financiering 

  - het renteresultaat 

  - de wijze van rentetoerekening 

 

Door bovenstaand schema in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan dit inzicht. 

 

Aanbeveling:  

De commissie BBV adviseert het bovenstaand renteschema in de paragraaf financiering van de begroting 

en jaarstukken op te nemen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het 

renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. 
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Ad c 

Er mag geen rente over het eigen vermogen aan de grondexploitatie worden toegerekend. De wijze waarop 

de rente moet worden toegerekend aan de grondexploitaties is opgenomen in voorgenoemde notitie over 

de grondexploitatie.  

 

Ad d1 

Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) mag worden 

toegerekend – als ware het een rentelast - aan de taakvelden. Hierdoor wordt een “vergoeding” berekend 

over het eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente heeft de keuze 

om deze rente als baten op te nemen in de begroting – ook wel aangeduid als bespaarde rente. Of de 

gemeente kan ervoor kiezen deze rentevergoeding toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. 

Wanneer een bedrag gelijk aan deze vergoeding daadwerkelijk wordt toegevoegd aan het eigen vermogen 

kan dit ook worden beschouwd als een “inflatievergoeding” om “de waarde” van het eigen vermogen 

(koopkracht) in stand gehouden.  

Deze systematiek creëert een fictieve rentelast en leidt naar het oordeel van de commissie BBV tot het 

(onnodig) opblazen van de programmalasten en gaat daarmee ten koste  van de eenvoud en transparantie. 

Daarom komt de commissie tot de volgende aanbeveling. 

 

Aanbeveling:  

Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een 

vergoeding voor de inflatie)  over het eigen vermogen te berekenen en deze door te belasten aan de 

taakvelden adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie 

deze systematiek niet (meer) toe te passen.  

 

Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan moet deze vergoeding op 

een realistisch niveau liggen. Daarom mag deze vergoeding maximaal het rentepercentage zijn dat door de 

gemeente over  extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Aangezien het hierbij veelal om 

een samenstel van meerdere langlopende en kortlopende leningen gaat,  zal hiertoe een gewogen 

percentage moeten worden berekend. 

 

Stellige uitspraak:  

Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan is  deze vergoeding 

maximaal het rentepercentage  dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten 

over de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen.  

 

Ad d2 

Wanneer voorzieningen met de methode van contante waarde in de balans van de gemeente zijn 

gewaardeerd, zal jaarlijks een toevoeging aan de voorziening moeten plaatsvinden voor het percentage 

(disconteringsvoet) waartegen de voorziening contant is gemaakt.. Deze (rente)toevoeging is een last voor 

de exploitatie. Deze (rente)last zal in de begroting moeten worden geraamd. 

 

Bij de jaarrekening wordt bij veel voorzieningen (bijvoorbeeld in verband met verwachte verliezen en 

risico’s voor de grondexploitaties) de noodzakelijke hoogte van de voorziening jaarlijks geactualiseerd. In de  

jaarrekening wordt de hoogte van de voorziening dan aangepast. In die situatie is de (rente)toevoeging 

feitelijk opgenomen (verdisconteerd) in de totale aanpassing van de voorziening. 
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Ad e 

De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een omslagrente. De 

basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort. De omslagrente mag op een 

veelvoud van een half procent worden afgerond. De omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het 

werkelijke rentepercentage dat aan de taakvelden moet worden toegerekend. Het renteresultaat kan 

hiermee maximaal 0,5% zijn. 

 

De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro’s) te 

delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De rentekosten 

van de activa die partieel zijn gefinancierd wordt bij onderdeel c in bovenstaand schema aan betreffende 

taakveld toegerekend.  

 

In de bijlagen is een tweetal voorbeelden opgenomen van de wijze waarop de rentetoerekening in de 

praktijk kan worden vorm gegeven. 

 

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury. In feite fungeert de 

taakveld treasury als een kostenplaats. De externe rentelasten over de korte en lange financiering en 

eventueel de rente over het eigen vermogen worden op het taakveld treasury als last verantwoord. De 

externe rentebaten worden op het taakveld treasury als baat verantwoord. Vervolgens wordt de rente die 

aan de grondexploitatie moet worden doorberekend (1), de rente van projectfinanciering die aan het 

betreffende taakveld (programma of overzicht Overhead) moet worden toegerekend (2) en de werkelijk 

aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) (3) als 

negatieve last op het taakveld treasury verantwoord. Door deze wijze van verantwoorden resteert met 

betrekking tot de rente op het taakveld treasury het renteresultaat. 

 

Op de volgende pagina is een schema opgenomen met de wijze waarop de verantwoording van rente op 

het taakveld treasury plaatsvindt. 
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De door-/toerekening van rente aan de grondexploitatie (1), projectfinanciering aan het betreffende 

taakveld (2) en de toerekening van rente aan de taakvelden via de rente-omslag (3) gebeurt met de nieuwe 

categorie 7.4. Ook de rentelast over het eigen vermogen en de rente over voorzieningen wordt in de 

administratie verantwoord op categorie 7.4. Hetzelfde geldt voor de rentebaten over het eigen vermogen, 

deze moeten (altijd) op 7.4 worden verantwoord (ook als deze uiteindelijk aan de reserves  worden 

toegevoegd). Ook een eventuele bijschrijving van rente aan reserves of aan voorzieningen die op contante 

waarde zijn gewaardeerd, dient via 7.4 plaats te vinden. 

 

Stellige uitspraak:  

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury.  
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Bijlage Voorbeeld 1 

Schema hoe de rentetoerekening in de praktijk kan worden vorm gegeven 

(Gemeente kiest voor rente over eigen vermogen). 

 

Jaar T en Jaar T +1 

Bedragen (* € 1.000) 

 

Bezit      Balans 1/1  Vermogen 

 Jaar T Jaar T+1  Jaar T Jaar T+1 

Activa integraal 

gefinancierd 

150.000 152.000 Eigen 

vermogen 

80.000 75.000 

Activa project 

gefinancierd(voorbeeld 

riolering) 

20.000 18.000 Voorzieningen 

waarvan op 

basis van 

contante 

waarde 10.000 

20.000 15.000 

Onder handen werk 

(grondexploitaties) 

50.000 60.000 Schulden bij 

banken 

120.000 140.000 

Totaal 220.000 230.000 Totaal 220.000 230.000 

 

 

Post Jaar T  Post Jaar T+1 

Externe rente 4.200  Externe rente 4.760 

Externe rente procentueel  3,5  Externe rente procentueel  3,4 

Rente eigen vermogen 

(3,5% * eigen vermogen) 

2.800  Rente eigen vermogen 

(3,4% * eigen vermogen) 

2.550 

Rentepercentage 

grondexploitaties 

(3,5% * Vreemd vermogen/ 

totaal vermogen 

1,91  Rentepercentage 

grondexploitaties 

(3,4% * Vreemd vermogen/ 

totaal vermogen 

2,07 

Rente grondexploitaties 955  Rente grondexploitaties 1.240 

Rentepercentage activa 

project gefinancierd 

4  Rentepercentage activa 

project gefinancierd 

4 

Rente activa project 

gefinancierd 

800  Rente activa project 

gefinancierd 

720 

Rentepercentage 

voorzieningen op basis van 

contante waarde 

2  Rentepercentage 

voorzieningen op basis van 

contante waarde 

2 

Rente voorzieningen 

contante waarde 

200  Rente voorzieningen 

contante waarde 

200 
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Schema rentetoerekening jaar T. 

 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  €  4.200 

b.   De externe rentebaten            -/-  €         0 

          ----------------  

  Totaal door te rekenen externe rente    €  4.200 

 

c.  De rente die aan de grondexploitatie moet 

  worden doorberekend  -/-  €  955 

       De rente van projectfinanciering die aan 

       het betreffende taakveld moet worden 

   toegerekend (voorbeeld: riolering) -/-  €  800 

                  ----------------- 

                -/- €  1.755 

         ----------------- 

  Saldo door te rekenen externe rente   €  2.445 

 

d1. Rente over eigen vermogen    €  2.800 * 

d2. Rente over voorzieningen (die gewaardeerd zijn op contante waarde) €     200 

         ----------------- 

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht  

Overhead)  toe te rekenen rente    €  5.445 

  

e.   De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

   overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)         -/- €  6.000 * 

         ------------------ 

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury   €     555 

 

 

*  De gemeente kiest voor rente over het eigen vermogen. 

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen € 150 miljoen. Het 

rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 3,63%. De gemeente mag dit 

percentage afronden op 4%. Bij toepassing van 4% renteomslag bedraagt het renteresultaat € 555.000. 

Dat is een afwijking van 0,37% (=minder dan een 0,5%). 
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Schema rentetoerekening jaar T+1. 

 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  €  4.760 

b.   De externe rentebaten            -/-  €         0 

          ----------------  

  Totaal door te rekenen externe rente    €  4.760 

 

c.  De rente die aan de grondexploitatie moet 

   worden doorberekend  -/-  €  1.240 

       De rente van projectfinanciering die aan 

       het betreffende taakveld moet worden 

   toegerekend (voorbeeld: riolering -/-  €  720 

                  ----------------- 

                -/- €  1.960 

         ----------------- 

  Saldo door te rekenen externe rente   €  2.800 

 

d1. Rente over eigen vermogen    €  2.550 * 

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) €     200 

         ----------------- 

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht  

Overhead)  toe te rekenen rente    €  5.550 

  

e.   De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

   overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)         -/- €  6.080 * 

         ------------------ 

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury   €     530 

 

 

*)  De gemeente kiest voor rente over het eigen vermogen. 

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen € 152 miljoen. Het 

rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 3,65%. De toegepaste omslagrente 

bedraagt 4%. Dit blijft aanvaardbaar omdat deze omslagrente 0,35% afwijkt van 3,65% (= minder dan 

een 0,5%). 
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Bijlage Voorbeeld 2:  

Schema hoe de rentetoerekening in de praktijk kan worden vorm gegeven 

(Gemeente kiest overeenkomstig de aanbeveling geen rente over het eigen vermogen te berekenen) 

 

Jaar T en Jaar T +1 

Bedragen (* € 1.000) 

 

Bezit      Balans 1/1  Vermogen 

 Jaar T Jaar T+1  Jaar T Jaar T+1 

Activa integraal 

gefinancierd 

150.000 152.000 Eigen 

vermogen 

80.000 75.000 

Activa project 

gefinancierd(voorbeeld 

riolering) 

20.000 18.000 Voorzieningen 

waarvan op 

basis van 

contante 

waarde 10.000 

20.000 15.000 

Onder handen werk 

(grondexploitaties) 

50.000 60.000 Schulden bij 

banken 

120.000 140.000 

Totaal 220.000 230.000 Totaal 220.000 230.000 

 

 

Post Jaar T  Post Jaar T+1 

Externe rente 4.200  Externe rente 4.760 

Externe rente procentueel  3,5  Externe rente procentueel  3,4 

Rente eigen vermogen 0  Rente eigen vermogen 

 

0 

Rentepercentage 

grondexploitaties 

(3,5% * Vreemd vermogen/ 

totaal vermogen 

1,91  Rentepercentage 

grondexploitaties 

(3,4% * Vreemd vermogen/ 

totaal vermogen 

2,07 

Rente grondexploitaties 955  Rente grondexploitaties 1.240 

Rentepercentage activa 

project gefinancierd 

4  Rentepercentage activa 

project gefinancierd 

4 

Rente activa project 

gefinancierd 

800  Rente activa project 

gefinancierd 

720 

Rentepercentage 

voorzieningen op basis van 

contante waarde 

2  Rentepercentage 

voorzieningen op basis van 

contante waarde 

2 

Rente voorzieningen 

contante waarde 

200  Rente voorzieningen 

contante waarde 

200 
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Schema rentetoerekening jaar T. 

 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  €  4.200 

b.   De externe rentebaten            -/-  €         0 

          ----------------  

  Totaal door te rekenen externe rente    €  4.200 

 

c.  De rente die aan de grondexploitatie moet 

  worden doorberekend  -/-  €  955 

       De rente van projectfinanciering die aan 

       het betreffende taakveld moet worden 

   toegerekend (voorbeeld: riolering) -/-  €  800 

                  ----------------- 

                -/- €  1.755 

         ----------------- 

  Saldo door te rekenen externe rente   €  2.445 

 

d1. Rente over eigen vermogen    €         0 * 

d2. Rente over voorzieningen (die gewaardeerd zijn op contante waarde) €     200 

         ----------------- 

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht  

Overhead)  toe te rekenen rente    €  2.645 

  

e.   De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

   overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)         -/- €  3.000 * 

         ------------------ 

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury   €     355 

 

 

*  De gemeente kiest er voor om geen rente over het eigen vermogen te berekenen. 

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen € 150 miljoen. Het 

rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 1,76%. De gemeente mag dit 

percentage afronden op 2%. Bij toepassing van 2% renteomslag bedraagt het renteresultaat € 355.000. 

Dat is een afwijking van 0,24% (=minder dan een 0,5%). 
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Schema rentetoerekening jaar T+1. 

 

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering  €  4.760 

b.   De externe rentebaten            -/-  €         0 

          ----------------  

  Totaal door te rekenen externe rente    €  4.760 

 

c.  De rente die aan de grondexploitatie moet 

  worden doorberekend  -/-  €  1.240 

       De rente van projectfinanciering die aan 

       het betreffende taakveld moet worden 

   toegerekend (voorbeeld: riolering -/-  €  720 

                  ----------------- 

                -/- €  1.960 

         ----------------- 

  Saldo door te rekenen externe rente   €  2.800 

 

d1. Rente over eigen vermogen    €         0 * 

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) €     200 

         ----------------- 

De aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht  

Overhead)  toe te rekenen rente   €  3.000 

  

e.   De werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief 

   overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)         -/- €  3.040 * 

         ------------------ 

f.   Renteresultaat op het taakveld treasury   €       40 

 

*  De gemeente kiest er voor geen rente over het eigen vermogen te berekenen. 

De boekwaarde van de activa die integraal zijn gefinancierd per 1 januari bedragen € 152 miljoen. Het 

rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 1,97%. Toegepaste omslagrente 

bedraagt 2%. Dit blijft aanvaardbaar omdat deze omslagrente 0,03% afwijkt van 1,97% (= minder dan 

een 0,5%). 

 

 

 

 


