BELEIDSREGEL V-3600-3.0.-5

De rente in de opbouw en berekening van de individuele vaste tarieven ten behoeve van Instellingen
voor Bijzondere Tandheelkunde in de ziekenfonds- en particuliere praktijk

Beleidsregels Bijzondere Tandheelkunde

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel heeft betrekking op de organen voor gezondheidszorg als vermeld in artikel 1,
onder A, nummer 25 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk is
gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527) en bij Besluit van 5 november 2002
(Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot die datum indien
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-3600-3.0.-4 geldt, wordt gewijzigd van
"onbepaald" in "tot 1 januari 2005".

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als "de rente in de opbouw en berekening van de
individuele vaste tarieven ten behoeve van Instellingen voor Bijzondere Tandheelkunde in de
ziekenfonds- en particuliere praktijk".

2.

RENTE

Bij de vaststelling van de aanvaardbare kosten wordt rente over eigen vermogen niet en rente over
vreemd vermogen wèl in aanmerking genomen. Over het vreemde vermogen wordt de in te calculeren
rente als volgt berekend.
Ingecalculeerd wordt het bedrag dat de instelling aan rente is verschuldigd in het jaar waarvoor de
aanvaardbare kosten worden vastgesteld, met dien verstande dat rentetype en andere voorwaarden
van de leningsovereenkomst in overeenstemming dienen te zijn met hetgeen normaal gebruikelijk is
(was) op het moment van aanvaarden van de offerte van de lening.
In afwijking van het bovenstaande wordt in het geval dat vreemd vermogen wordt aangetrokken in de
vorm van een zogenaamde annuïteitenlening, aan rente ingecalculeerd het bedrag van de annuïteit,
verminderd met de berekende rechtlijnige aflossing.
Voorts worden bij de bepaling van de aanvaardbare kosten de doorberekende rentekosten in
mindering gebracht.
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