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Hoofdstuk 1 Inleiding
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Veldhoven

1.1 Aanleiding
Het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is met ingang van het 
begrotingsjaar 2017 ingrijpend gewijzigd. De wijziging in de rentetoerekening 
bij grondexploitaties is al vanaf 2016 van toepassing. Door deze wijzigingen is 
het noodzakelijk om de nota rentebeleid en -toerekening te actualiseren.

De laatste wijziging dateert uit 2014. Toen zijn de financiële beleidsnota's 
waardering & afschrijving, rentebeleid &-toerekening, kostentoerekening en 
reserves & voorzieningen geactualiseerd. Enerzijds om de financiële kaders te 
verbeteren c.q. aan te passen aan nieuwe behoeften, inzichten en 
ontwikkelingen binnen de gemeente Veldhoven. Anderzijds om de financiële 
kaders te actualiseren op basis van de aangepaste financiële wet- en 
regelgeving.

1.2 Inleiding
Rente is een belangrijke kostenpost in de begroting van onze gemeente, maar 
kan ook een inkomstenpost zijn. Verandering van de rentestanden kan grote 
financiële consequenties hebben. De wijze waarop de rentelasten en rentebaten 
in de begroting van gemeenten zijn opgenomen roept nogal eens vragen op in 
verband met complexiteit van de verwerking en door begrippen als 
renteresultaat, omslagrente en rente over de eigen (interne) financierings
middelen (ook wel interne rente genoemd).

De keuzevrijheid van gemeenten om op verschillende manieren om te gaan met 
het verwerken en verdelen van rente in de jaarrekening en begroting is door 
het nieuwe BBV behoorlijk ingeperkt. In deze beleidsnota geven we inzicht in de 
diverse begrippen en leggen we de voorgeschreven wijze van verwerken (en 
verdelen) van rente in de begroting en jaarrekening uit. Daar waar nog 
keuzevrijheid bestaat geven we gemotiveerd aan voor welke wijze de gemeente 
Veldhoven kiest.

Richtlijnen en kaders met betrekking tot het aantrekken van financiering of het 
uitzetten van tijdelijk overtollige middelen liggen reeds vast in het 
Treasurystatuut, dat ook recentelijk is geactualiseerd (Raad van 11 oktober 
2016).

1.3 Wettelijk kader
De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, het 
financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie vast. Dit gebeurt 
op grond van Gemeentewet artikel 212 en heeft gestalte gekregen in de 
"Financiële beheers verordening". Deze verordening wordt ook geactualiseerd 
en door de gemeenteraad vastgesteld. In artikel 13 kostprijsberekening van 
deze verordening wordt verwezen naar de nota kostentoerekening. Hoewel 
rente een onderdeel is van de kostprijs zijn er specifieke aandachtspunten. 
Vandaar dat deze beleidsnota zowel het rentebeleid als de rentetoerekening 
concretiseert. In de financiële beheers verordening is in artikel 14 een 
verwijzing opgenomen naar de nota rentebeleid en -toerekening.

In het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV zijn bepalingen opgenomen met 
betrekking tot rente. Vanaf de begroting 2017 moet rente worden toegerekend 
aan taakvelden, zoals is voorgeschreven in het besluit. De wijzigingen in de 
rentetoerekening bij grondexploitaties moeten al vanaf het boekjaar 2016
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worden toegepast. De commissie BBV, die als taak heeft zorg te dragen voor 
een eenduidige uitvoering en toepassing van de BBV, heeft in juli 2016 een 
"notitie Rente 2017" uitgebracht, daarin wordt ingegaan op de verwerking van 
de rentelasten en -baten in de begroting en de jaarrekening.
Ook heeft de commissie BBV in maart 2016 een "notitie grondexploitaties 2016" 
uitgebracht, daarin staat onder meer beschreven hoe met rente moet worden 
omgegaan bij de grondexploitatie.

Bij rente is ook de wet Financiering decentrale overheden (Fido) met onder 
andere regelgeving over de kasgeldlimiet en renterisiconorm van belang.

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) maakt dat het sturen op het 
EMU-saldo essentieel wordt voor gemeenten. Voor gemeenten komt er met het 
sturen op het EMU-saldo een nieuw kader bij. Het sturen op het EMU-saldo stelt 
hoge eisen aan een goede liquiditeitsplanning en heeft ook gevolgen voor de 
schuldenpositie van de gemeente.

In deze nota wordt niet specifiek ingegaan op regelgeving uit de wet Fido en 
HOF. Dit is meegenomen in het onlangs geactualiseerde Treasurystatuut.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over de begrippen externe rente en rente 
eigen financieringsmiddelen, ook wel interne rente genoemd. In hoofdstuk 3 
wordt ingegaan op de toerekening van rente aan bouwgrond in exploitatie 
(BIE), rente van projectfinanciering en aan taakvelden toe te rekenen rente. In 
hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe we op de diverse momenten in de planning en 
control (P&C) cyclus omgaan met rente en rentetoerekening. In hoofdstuk 5 
worden tot slot de beleidslijnen samengevat.

1.5 Definities
Om een goed beeld te krijgen van het rentebeleid en rente toerekening beleid 
wordt hieronder een aantal kernbegrippen beschreven.

Vermogen is het totaal van de kapitaalsbestanddelen ter financiering van de 
bezittingen (activa) op de balans. Het vermogen wordt gepresenteerd op de 
passivazijde van de balans.

Eigen vermogen is dat deel van het vermogen waarvoor geen verplichten 
jegens derden bestaan, het saldo van bezittingen en schulden. Niet te 
verwarren met liquide middelen die op de bank staan.

Vreemd vermogen betreft de bestaande verplichtingen van de gemeente aan 
derden die resulteren in een uitstroom van middelen.

Rente externe financiering is de vergoeding die verschuldigd is aan 
kapitaalverstrekkers van vreemd vermogen. Het benodigde kapitaal wordt 
betrokken van buiten de onderneming.

Rente interne financiering is de aan reserves toegerekende rente en bespaarde 
rente.

Bespaarde rente is berekende vergoeding over het eigen vermogen die ten 
gunste komt van de exploitatie.

Rente omslag is de methodiek om rentelasten toe te rekenen op basis van een 
omslagpercentage.

Veldhoven
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Renteresultaat is het saldo van de netto rentelasten en de rente die wordt 
toegerekend aan taakvelden en BIE.

ïem“nt'Veldhoven
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Veldhoven
Hoofdstuk 2 Rente

2.1 Externe rentelasten en rentebaten
Voor de financiering van onze activiteiten worden veelal externe 
financieringsmiddelen aangetrokken. Aan deze (externe) financieringsmiddelen 
zijn rentekosten verbonden. De rente is onder te verdelen in korte rente 
(looptijd financiering tot één jaar) en lange rente (looptijd financiering meer 
dan één jaar). Korte rente (geldmarktrente) is de rente, die wordt betaald op 
een vlottende lening. Lange rente (kapitaalmarktrente) is de rente op een vaste 
lening. De hoogte van de rente is afhankelijk van de hoogte van de inflatie, de 
mate waarin de uitlenende partij risico loopt en een eventuele vergoeding voor 
de te leveren diensten.
Alle rentelasten en -baten worden in eerste instantie begroot en verantwoord 
op het taakveld treasury. Dit betekent dat ook alle rentebaten voortkomend uit 
het verstrekken van leningen aan bijvoorbeeld woningcorporaties, starters, etc. 
op het taakveld treasury moeten worden begroot en verantwoord. In de 
berekening van de renteomslag (zie 3.3) worden deze rentebaten dan ook 
volledig gesaldeerd met de rentelasten. De ontvangen baten in verband met 
dividend, winstuitkeringen en koers- en waardeverschillen betreffende financiële 
vaste activa worden wel als baat op het taakveld treasury begroot en 
verantwoord, maar worden in de berekening van de renteomslag niet in 
mindering gebracht op de rentelasten (het betreffen namelijk geen rente baten 
maar wel treasury baten).

2.2 Rente eigen financieringsmiddelen
Bij sommige gemeenten is het gebruikelijk om rente over de interne 
financiering als last in de begroting op te nemen. Hieronder wordt verstaan 
bespaarde rente en aan reserves toegevoegde rente. De bespaarde rente wordt 
vervolgens weer ten gunste van de exploitatie gebracht. De gedachte die 
hierachter zit is dat het feitelijk voor de rentelasten op een taakveld niet 
uitmaakt of hiervoor externe financiering is aangetrokken of dat het uit eigen 
middelen gefinancierd is. De systematiek heeft tot doel de invloed van de 
financieringswijze op de taakvelden te beperken (interne- versus externe 
financiering). Het eigen vermogen als interne financieringsbron houdt overigens 
niet in dat de gemeente dit geld ook daadwerkelijk ter beschikking heeft. Bij de 
bespaarde rente is dan ook sprake van een fictieve rente. De rente toevoeging 
aan reserves heeft vaak als doel om (bepaalde) reserves waardevast te maken.

In het nieuwe BBV is bepaald dat er geen rente over het eigen vermogen aan 
de grondexploitaties mag worden toegerekend. Omdat tegenover de rente die 
over het eigen vermogen wordt berekend geen feitelijke rentelast bestaat (er 
vindt geen uitstroom van geldmiddelen plaats), levert het toerekenen van rente 
over eigen vermogen een rentebate op in de begroting van gemeenten. In feite 
wordt op deze wijze (vervroegd) resultaat genomen op de grondexploitaties. De 
commissie BBV is van mening dat het niet de geëigende weg is om het resultaat 
via rentetoerekening over het eigen vermogen af te romen. Enerzijds omdat dit 
minder inzichtelijk is en anderzijds kan het voorkomen dat hierdoor het 
voorzichtigheidsprincipe onvoldoende in acht wordt genomen. Rentetoerekening 
over het eigen vermogen vindt immers reeds vanaf het startjaar plaats. Op dat 
moment kan het nog onvoldoende zeker zijn of en in welke mate het beoogde 
resultaat kan worden gerealiseerd.
De invoering van vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft ook geleid tot 
aanvullende aandachtspunten in de discussie over de toerekening van rente aan 
grondexploitaties. Voor de fiscus is de werkelijk betaalde rente het 
uitgangspunt. Rente over het eigen vermogen is fiscaal gezien niet toegestaan. 
De combinatie van bovengenoemde factoren heeft geleid tot het standpunt dat
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de toe te rekenen rente aan BIE (bouwgrond in exploitatie) moet worden 
gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen.

Wel is de mogelijkheid, in de nieuwe BBV, blijven bestaan om rente over de 
interne financiering (bespaarde rente en aan reserves toe te voegen rente) te 
berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden. Overigens adviseert de 
commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie om 
deze systematiek van rente over interne financiering niet meer toe te passen.
De gemeente Veldhoven deelt dit standpunt, al vanaf 2009 hebben wij het 
toerekenen van rente over eigen financieringsmiddelen afgeschaft.

ïem“nt'Veldhoven
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Veldhoven
Hoofdstuk 3 Toerekenen van rente

3.1 Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend
Investeringen in BIE hebben een langlopend karakter. Om de kosten van het 
kapitaalbeslag in de kostprijs op te nemen wordt over het tijdvak van 
vervaardiging aan het complex rente toegerekend. De rentelast over de 
boekwaarde per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar wordt toegevoegd 
aan het onderhanden werk op de balans.
De toegestane toe te rekenen rente aan een BIE moet worden gebaseerd op de 
daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het over het 
vreemd vermogen te hanteren rentepercentage moet, conform het nieuwe BBV, 
als volgt worden bepaald:

» Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde 
financiering in het geval van projectfinanciering;

» Het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande 
leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd 
vermogen/totaal vermogen1, indien geen sprake is van 
projectfinanciering.

Aangezien wij het principe van totaalfinanciering toepassen is voor de gemeente 
Veldhoven de tweede berekeningswijze van toepassing. In de nieuwe 
regelgeving van het BBV bestaat nog onduidelijkheid over wat moet worden 
verstaan onder bestaande portefeuille. Wij hebben dit als volgt 
geïnterpreteerd:
Een gewogen gemiddeld rentepercentage van de langlopende en kortlopende 
leningenportefeuille over jaar t vermenigvuldigd met verhouding VV/TV per 1-1 
van jaar t+1. Hierbij bestaat de langlopende leningenportefeuille uit reeds 
afgesloten leningen aangevuld met verwachte aan te trekken leningen. Voor 
kortlopende financiering zal dit volledig bestaan uit verwachte aan te trekken 
kasgeldleningen in jaar t+1. Het berekende rentepercentage wordt afgerond op 
een veelvoud van één tiende procent.

Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente 
doorberekend aan de BIE. De rente aan BIE wordt doorberekend over de 
boekwaarde van de BIE (exclusief eventuele verliesvoorzieningen) per 1 januari 
van het betreffende boekjaar. Dit wordt per grondexploitatiecomplex (GREX) 
berekend.

Er wordt geen rente doorberekend aan 'Niet in exploitatie genomen gronden 
(NIEG). Conform de nieuwe BBV voorschriften kennen we deze categorie niet 
meer. Dit soort gronden worden vanaf het boekjaar 2016 geherrubriceerd naar 
gronden en terreinen onder de materiële vaste activa.

Ook wordt geen rente doorberekend aan verspreid liggende percelen. Dit 
betreffen namelijk gronden die worden verkocht of geruild, hier vindt geen 
vervaardigingsproces plaats.

3.2 Rente van projectfinanciering die aan betreffend taakveld moet 
worden doorberekend
Van projectfinanciering is sprake wanneer een lening extern is aangetrokken 
specifiek ten behoeve van de financiering van een project of een activiteit. De 
rentelasten voortkomend uit deze financiering moeten daarom aan die activiteit 
op het betreffende taakveld worden doorberekend (via het taakveld treasury) 
en worden niet meegenomen in de omslagrente over het geheel van de activa. 
Ook wanneer een specifieke lening extern is aangetrokken om deze lening 
vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde partij,

1 Voorzieningen worden gerekend tot het vreemd vermogen
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wordt dit aangemerkt als projectfinanciering. Zolang het directe verband tussen 
de aangetrokken lening en de verstrekte lening in stand blijft, is sprake van 
projectfinanciering. De betreffende rentelasten en rentebaten worden in dit 
geval vanuit het taakveld treasury doorberekend naar het taakveld waar de 
verstrekte lening betrekking op heeft (bijvoorbeeld woningbouw, sport, etc.) en 
maken daardoor geen onderdeel uit van de renteomslag. Vanuit het verleden 
zijn er nog twee door verstrekte leningen aan een woningcorporatie die 
kwalificeren als projectfinanciering. In 2019 vindt hierop de laatste aflossing 
plaats.

Voor het aantrekken van nieuwe financiering hanteren wij het principe van 
totaalfinanciering.

3.3 Aan taakvelden toe te rekenen rente middels rente omslag
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 toe geleid dat in het gewijzigde BBV2 is opgenomen 
dat rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden 
toegerekend met behulp van een renteomslag.
De rentetoerekening vindt derhalve plaats op basis van een bij de begroting 
(voor)gecalculeerd omslag rentepercentage. Dit percentage wordt berekend 
door de werkelijk aan taakvelden toe te berekenen rente in euro's te delen door 
de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd, 
met uitzondering van de aan derden verstrekte leningen. Het bij de begroting 
gecalculeerde omslag rentepercentage mag binnen een marge van 0,5oZo 
worden afgerond. In Veldhoven kiezen wij ervoor om het omslag 
rentepercentage af te ronden op een veelvoud van één tiende procent3. Het 
berekende omslag rentepercentage wordt vervolgens consistent en zonder 
uitzonderingen -behoudens grondexploitaties en projectfinanciering- 
gehanteerd om de rente te verdelen over de taakvelden. Het rentebedrag dat 
wordt toegerekend aan een taakveld is de uitkomst van de boekwaarde van de 
activa behorend bij dat taakveld per 1 januari van het betreffende jaar x het 
omslag rentepercentage.

ïem“nt'Veldhoven

2 Nota van toelichting wijzigingsbesluit BBV d.d. 5 maart 2016, pag. 18/19
3 Voorbeeld: een berekend omslagrentepercentage van 1,590Zo mag (binnen een marge van 0,50Zo) 
afgerond worden op 20Zo. In Veldhoven kiezen wij ervoor dit percentage af te ronden op een 
veelvoud van één tiende is 1,6Z.
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Veldhoven
Hoofstuk 4 P&C cyclus
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe we omgaan met de rente van externe 
financiering, de toerekening van rente aan de BIE, de rente van 
projectfinanciering en de berekening van de rente omslag op de diverse 
momenten van de planning en control (P&C) cyclus.

4.1 Bandbreedte en afwijking rente resultaat
Op diverse momenten in de P&C cyclus (voorjaarsnota, begroting en 
tussentijdse rapportages) wordt zowel het rentepercentage voor toerekening 
aan de BIE berekend als het rente omslagpercentage voor toerekening rente 
aan de taakvelden. Deze percentages worden berekend voor jaar t+1 tot en 
met t+4. Als de berekende rentepercentages per jaar binnen een bandbreedte 
van 0,5oZo blijven hanteren we het berekende rentepercentage van jaar t+1 
voor alle jaren (zie voorbeeld 1 bijlage I). Als één of meer van de berekende 
rentepercentages per jaar meer dan 0,5oZo afwijken van één van de berekende 
percentages van de andere jaren dan worden de berekende percentages per 
jaar gehanteerd (zie voorbeeld 2 bijlage I).

Ook wordt steeds getoetst of de afwijking tussen de aan taakvelden toe te 
rekenen rente en de toegerekende rente op basis van het omslag 
rentepercentage kleiner of gelijk is dan 250Zo van de aan taakvelden toe te 
rekenen rente. Als de afwijking groter is dan 25Z zal het omslag 
rentepercentage worden aangepast (zie bijlage II).

4.2 Financieringsparagraaf
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en 
jaarrekening, naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten 
aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille, ook inzicht moet 
geven in: - de rentelasten

- het renteresultaat
- de wijze waarop rente wordt toegerekend aan

investeringen, grondexploitaties en projecten
- de financieringsbehoefte

Door het opnemen van het renteschema (zie bijlage II) wordt invulling gegeven 
aan de eerste drie punten van dit inzicht. De financieringsbehoefte zal separaat 
worden toegelicht.

4.3 Voorjaarsnota
Bij de voorjaarsnota zal een nieuwe jaarschijf worden toegevoegd (jaar t+4) 
aan de meerjarenbegroting. De begrote rentelast van deze nieuwe jaarschijf is 
gebaseerd op het extrapoleren van de bestaande begrote financierings- 
portefeuille voor zowel lange als korte financiering. De begrote rentebate is 
gebaseerd op het extrapoleren van de bestaande begrote portefeuille aan 
verstrekte geldleningen.

4.4 Begroting
Bij de begroting worden rentelasten en -baten van externe financiering 
geactualiseerd op basis van de uit de liquiditeitsprognose voortvloeiende 
financieringsbehoefte. De liquiditeitsprognose bevat de kasstroom uit 
operationele activiteiten aangevuld met financierings- en investerings- 
kasstromen. De investeringskasstromen zijn gebaseerd op meerjarige 
investeringsplannen en het meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie.

» rentelasten van reeds afgesloten geldleningen worden geraamd tegen 
contractueel overeengekomen percentages, rekening houdend met nog 
te betalen rente;

» rentelasten van nieuwe volgens prognose aan te trekken langlopende 
financiering worden geraamd op basis van, op het moment van opstellen
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van de begroting, actuele percentages behorende bij de looptijd. Het 
rentepercentage wordt naar boven afgerond op 1 decimaal:

o voor het lopende jaar (t) is dit het gepubliceerde tarief voor een 
10-jaars lening met gelijke aflossingen bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten

o voor de komende 4 jaar, jaar (t+1) tot en met jaar (t+4) is dit 
het gemiddelde van de voorspellingen van een aantal grote 
banken voor een 10-jaars SWAP rente over 1 jaar;

» Rentelasten en -baten van (tijdelijke) financieringstekorten en
-overschotten worden geraamd op basis van op dat moment actuele 
percentages (rekening houdend met kaders schatkistbankieren).

4.5 Tussentijdse rapportages
Tussentijds worden de rentelasten en -baten bijgesteld als:

» de liquiditeitsprognose en daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte 
wordt geactualiseerd;

» langlopende financiering is aangetrokken tegen een ander percentage, 
op een ander moment en/of voor een ander bedrag dan begroot;

» het rentepercentage van nog aan te trekken financiering meer dan 0,50Zo 
afwijkt van het begrote percentage.

4.6 Jaarrekening
Rentelasten en -baten worden verantwoord op basis van werkelijke uitgaven en 
inkomsten, rekening houdend met nog te betalen en nog te ontvangen rente.

In de jaarrekening (jaar t) vindt toerekening van rente aan BIE plaats op basis 
van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande 
leningenportefeuille (lang en kort) van de gemeente (over jaar t), naar 
verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen (1 januari van jaar t), indien 
geen sprake is van projectfinanciering. Dit percentage wordt vermenigvuldigd 
met de boekwaarde van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen op 1 
januari van jaar t. In de jaarrekening vindt derhalve altijd toerekening van 
rente aan BIE plaats op basis van nacalculatie.

Veldhoven
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Hoofdstuk 5 Beleidslijnen Gemeente Veldhoven

5.1 Beleidslijnen
Alle voorgestelde beleidslijnen voor de gemeente Veldhoven met betrekking tot
rente en rentetoerekening worden in de volgende paragrafen weergegeven.

5.2 Rente externe en interne financiering
1. Alle rentelasten en -baten van externe financiering worden begroot en 

verantwoord op het taakveld treasury.
2. Voor het aantrekken van nieuwe financiering wordt het principe van 

totaalfinanciering gehanteerd.
3. De systematiek van rente over interne financiering (bespaarde rente en 

aan reserves toe te voegen rente) wordt niet toegepast.

5.3 Rentetoerekening aan bouwgrond in exploitatie (BIE)
4. De rentelast in euro's over de boekwaarde (exclusief eventuele 

verliesvoorzieningen) per 1 januari van het betreffende begrotingsjaar 
wordt toegevoegd aan het onderhanden werk (BIE) op de balans.

5. Het te hanteren rentepercentage voor toerekening aan BIE is het 
gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande langlopende en 
kortlopende leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding 
vreemd vermogen/totaal vermogen per 1 januari van het betreffende 
begrotingsjaar, tenzij er sprake is van projectfinanciering.

6. De bestaande langlopende leningenportefeuille bestaat uit reeds 
afgesloten leningen aangevuld met verwachte aan te trekken leningen.

7. De bestaande kortlopende leningenportefeuille bestaat uit verwachte aan 
te trekken kasgeldleningen voor het betreffende begrotingsjaar.

8. Het berekende rentepercentage wordt afgerond op een veelvoud van één 
tiende procent.

9. Er wordt geen rente toegerekend aan verspreid liggende percelen 
(gronden die worden geruild of verkocht).

5.4 Rente van projectfinanciering
10. Er is sprake van projectfinanciering wanneer een lening extern is 

aangetrokken specifiek ten behoeve van de financiering van een project 
of een activiteit.

11. De rentelasten voortkomend uit deze financiering moeten (via het 
taakveld treasury) worden doorberekend aan die activiteit op het 
betreffende taakveld en maken derhalve geen onderdeel uit van de 
renteomslag.

12. Wanneer een specifieke lening extern is aangetrokken om deze lening 
vervolgens voor hetzelfde bedrag door te verstrekken aan een derde 
partij wordt dit aangemerkt als projectfinanciering.

5.5 Renteomslag
13. Rentetoerekening aan taakvelden vindt plaats met behulp van een 

renteomslag.
14. Aan taakvelden toe te rekenen externe rente bestaat uit het saldo van 

externe rentelasten minus -baten, minus rente die aan BIE moet worden 
doorberekend, minus rente van projectfinanciering die rechtstreeks aan 
het betreffende taakveld moet worden doorberekend, plus de rentebate 
van door verstrekte leningen (projectfinanciering).

15. Het (voor)gecalculeerde rente omslagpercentage wordt berekend door 
de werkelijk aan taakvelden toe te rekenen externe rente in euro's te 
delen door de boekwaarde per 1 januari van het betreffende 
begrotingsjaar van die activa die integraal zijn gefinancierd, met 
uitzondering van de aan derden verstrekte leningen.

ïem“nt'Veldhoven
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16. Het berekende omslag rentepercentage wordt afgerond op een veelvoud 
van één tiende procent.

5.6 Bandbreedte en afwijking rente resultaat
17. Rentepercentages voor toerekening aan BIE en taakvelden, worden 

conform artikel 5 en 15, voor de jaren t+1 tot en met t+4 berekend.
18. Als de berekende percentages voor de jaren t+1 tot en met t+4 binnen 

een bandbreedte van 0,5oZo blijven hanteren we het berekende 
percentage van jaar t+1 voor alle daaropvolgende jaren (zie voorbeeld 1 
bijlage I).

19. Als de berekende percentages voor de jaren t+1 tot en met t+4 niet 
binnen de bandbreedte van 0,5oZo blijven hanteren we de berekende 
percentages per jaar (zie voorbeeld 2 bijlage I). Het percentage van t+4 
zal in het meerjarenperspectief van de BIE worden gehanteerd voor alle 
jaren na t+4.

20. Als het renteresultaat op het taakveld treasury groter is dan 250Zo van de 
aan taakvelden toe te rekenen rente wordt het omslag rentepercentage 
opnieuw berekend en aangepast.

5.7 P&C cyclus
21. De paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening geeft inzicht 

in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente wordt 
toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en projecten en de 
financieringsbehoefte.

22. In de voorjaarsnota wordt een jaarschijf (t+4) toegevoegd aan de 
begroting. De begrote rentelast en -bate van deze jaarschijf is gebaseerd 
op extrapolatie van bestaande portefeuille van opgenomen en verstrekte 
geldleningen.

23. Rentelasten van reeds afgesloten leningen worden geraamd tegen 
contractueel overeengekomen percentages, rekening houdend met nog 
te betalen rente.

24. Rentelasten van nieuwe volgens liquiditeitsprognose aan te trekken 
langlopende geldleningen worden geraamd op basis van actuele 
percentages behorende bij de looptijd. Het rentepercentage wordt naar 
boven afgerond op 1 decimaal

» aan te trekken leningen voor het lopende jaar (t) ^ 
gepubliceerde tarief voor een 10 jaars lening met gelijke 
aflossingen bij BNG;

» aan te trekken leningen voor de komende 4 jaar (t+1 tot en met 
t+4) ^ het gemiddelde van de voorspellingen van een aantal 
grote banken voor een 10 jaars swaprente over 1 jaar.

25. Rentelasten en -baten van (tijdelijke) financieringstekorten en 
-overschotten worden geraamd op basis van op dat moment actuele 
percentages (rekening houdend met kaders schatkistbankieren).

26. Tussentijds worden rentelasten en -baten bijgesteld als:
» de liquiditeitsprognose en daaruit voortvloeiende 

financieringsbehoefte wordt geactualiseerd;
» langlopende financiering is aangetrokken tegen een ander

percentage, op een ander moment en/of voor een ander bedrag 
dan begroot;

» het rentepercentage van nog aan te trekken financiering meer 
dan 0,5oZo afwijkt van het begrote percentage.

27. In de jaarrekening vindt toerekening van rente aan BIE plaats op basis 
van nacalculatie.

28. In de jaarrekening vindt toerekening van rente aan taakvelden alleen 
plaats op basis van nacalculatie als artikel 20 van toepassing is.

“Veldhbven
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Veldhoven

Bijlage I Voorbeeld toerekening rente aan BIE en taakvelden

Berekende rentepercentages:

Voorbeeld 1
Jaar t+1 2,0 )
Jaar t+2 1,7 )
Jaar t+3 1,7 )
Jaar t+4 1,5 )

Voorbeeld 2
Jaar t+1 2,0 )
Jaar t+2 1,7 )
Jaar t+3 1,5 )
Jaar t+4 1,4 )

Afwijking tussen de jaren ^0,5oZo ^ 
Toerekening aan BIE (Z jaar t+1) 2,00Zo voor de 
gehele looptijd van de BIE

Afwijking tussen de jaren ^,50Zo ^ 
Toerekening aan BIE: t+1: 2,0Z, t+2: 1,7Z, 
t+3: 1,5Z, t+4: 1,4Z. Toerekening rente 
aan BIE alle volgende jaren 1,4Z

Voor toerekening rente aan taakvelden geldt hetzelfde principe, wel vindt 
aanvullend de toets plaats of het renteresultaat niet groter is dan 25Z van de 
begrote rentelasten. Als dat zo is wordt het omslag rentepercentage aangepast.
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Veldhoven
Bijlage II Renteschema

Renteschema

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering C
b. De externe rentebaten (idem) - -C

c Saldo rentelasten en rentebaten C

De rente die aan de grondexploitaite moet worden 
d1 doorberekend - C -

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende 
d2 taakveld moet worden toegerekend - C -

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een 
specifieke lening voor is aangetrokken 
^projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld 

d3 moet worden toegerekend + -C_____ -

e Aan taakvelden toe te rekenen externe rente C

f De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) - -C

g Renteresultaat op het taakveld treasury C

Als "g" meer dan 250Zo bedraagt van "e" dan wordt het rente omslagpercentage 
aangepast.
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