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1. Waardering basisrentelening 

Vraag 

Wat is de reden dat op de fiscale openingsbalans van 1 januari 2012 een basisrentelening anders 

moet worden gewaardeerd dan een normale lening met een rente-herzieningsmoment? 

Antwoord 

Basisrenteleningen kunnen niet nominaal worden afgelost, Dit in tegenstelling tot normale leningen 
met een renteherzieningsmoment. 
Basisrenteleningen kenmerken zich door een vaste renteperiode en een periodiek vast te stellen 
opslag voor debiteuren- en liquiditeitsrisico. De waarderingsmethode van basisrenteleningen op de 
openingsbalans  is voor de kasstromen tot het tijdstip van de eerste wijziging van de opslag gelijk aan 
die van de normale lening met een rente-herzieningsmoment. De kasstromen vanaf het tijdstip van 
renteherziening worden anders gewaardeerd. Omdat na deze eerste periode de opslag onbekend is, 
moeten deze kasstromen contant gemaakt worden tegen de zero coupon curve zonder opslag (bijlage 
VSO2A voor zorgcorporaties). De te zijner tijd werkelijk te betalen opslag wordt volledig ten laste van 
het fiscale resultaat van het jaar van betaling gebracht. 
 
 
2. Waardering extendible lening: liquiditeitsopslag 

Vraag 

Hoe wordt de extendible lening met een in de toekomst nog te bepalen liquiditeitsopslag gewaardeerd 

op de fiscale openingsbalans van 1 januari 2012? 

Antwoord 

In het verleden zijn er door zorgcorporaties leningen aangetrokken onder aanvullende voorwaarden. 
Het betreft de zogenaamde extendible leningen. Deze extendible leningen komen voor in 
verschillende vormen. Vaak is de extendible lening opgesplitst in een deel met een vaste rente eneen 
deel met een vaste rente met daarbij een nog vast te stellen opslag alsmede een derivaat (meestal in 
de vorm van een geschreven swaption). Maar ook andere combinaties komen voor.   
Voor de waardering van extendible leningen worden in een extendible lening verschillende delen 
onderscheiden. Daarbij moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de voor elk deel gebruikelijke 
waardering.  
Voor het deel waarvoor de opslag vaststaat, kan gebruik worden gemaakt van de zero coupon curve 
met de opslag. Het deel met de nog vast te stellen opslag kan overeenkomstig de basisrentelening 
worden gewaardeerd. Voor de waardering van het derivaat moet worden aangesloten bij de 
waardering conform de artikelen 2.5.2 en 2.8.2 VSO2A voor zorgcorporaties.  
Bij het berekenen van de  waarde in het economische verkeer van een extendible lening wordt indien 
een liquiditeitsopslag is opgenomen in de vaste rente, rekening gehouden met de liquiditeitsopslag 
zoals opgenomen in de bijlage van VSO2A voor zorgcorporaties (IRS-curve met opslag). Indien er 
sprake is van een afzonderlijke liquiditeitsopslag moet bij de berekening van de waarde in het 
economische verkeer de IRS-curve zonder opslag worden gebruikt. 
 
 
3. Waardering extendible lening: eindaflossing 

Vraag 

 
Hoe moet bij de berekening van de waarde in het economische verkeer op 1 januari 2012 van een 
extendible lening rekening worden gehouden met de eindaflossing? 
 
Antwoord 
 
De berekeningswijze is gelijk aan die bij alle andere leningen. Dat wil zeggen dat de datum van de 
contractuele verplichting tot terugbetaling van de lening het moment van de uitgaande kasstroom in de 
berekening is. 
 


