Overeenkomst Rijk - Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector inzake uitwisseling van
informatie

1.

De Staat der Nederlanden, hierna te noemen 'het Rijk', ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
H.M. de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

en
2.

De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, hierna te noemen 'de Stichting', ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer H.J. Bellers, directeur;

overwegende,
-

dat de Stichting onder meer als doel heeft voor deelnemers te bewerkstelligen dat geleend kan worden tegen zo
laag mogelijke kosten en de continuïteit van de financiering bevorderd wordt;

-

dat het Rijk zich in dit verband heeft verplicht aan de Stichting renteloze leningen te verstrekken teneinde te allen
tijde liquiditeitstekorten bij de Stichting te voorkomen conform het bepaalde in de achtervangovereenkomst
('Overeenkomst Staat der Nederlanden / Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector', getekend 12 juli 1999);

-

dat het Rijk in verband met de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de achtervangovereenkomst betrokken
wil zijn bij, en geïnformeerd wil worden over het functioneren van de Stichting;

-

dat tussen het Rijk en de Stichting op 11 juni 2002 met dit doel een overeenkomst is gesloten inzake de
uitwisseling van informatie;

-

dat de overeenkomst inzake de uitwisseling van informatie in 2006 is vervangen door een nieuwe overeenkomt;

-

dat de overeenkomst uit 2006 enige wijzigingen en aanvullingen behoeft in verband met de wijziging van de
statuten van de Stichting;

komen het volgende overeen:

Afdeling I
Overleg
1.

Ten minste twee keer per kalenderjaar vindt overleg plaats tussen de Stichting en door het Rijk aan te wijzen
personen.
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2.

Tijdens het overleg zullen in elk geval aan de orde komen:
- de ontwikkeling van de garantieomvang;
- de ontwikkeling van het risicovermogen;
- het beleid van de Stichting ten aanzien van de verstrekking van nieuwe garanties;
- ontwikkeling van het risicoprofiel met betrekking tot uitstaande garanties;
- de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting;
- voorgenomen regelgeving de gezondheidszorg betreffende, respectievelijk voorgenomen wijzigingen in de
bestaande regelgeving de gezondheidszorg betreffende, die direct of indirect van invloed kunnen zijn op het
bereiken van de doelstelling van de Stichting.

3.

De Stichting zal de resultaten van het overleg in acht nemen, voor zover die niet te kort doen aan een
verantwoorde bedrijfsvoering, zulks ter beoordeling van het bestuur van de Stichting.

Afdeling II
Informatie
4.

Onverminderd hetgeen in de achtervangovereenkomst tussen het Rijk en de Stichting is bepaald, zal de Stichting
elk jaar zijn begroting en prognoses ten aanzien van de financiële positie van het WFZ aan het Rijk voorleggen
tegelijkertijd met de overlegging van deze stukken aan de Raad van Toezicht van de Stichting.

5.

Het Rijk ontvangt van de Stichting al die informatie die het Rijk voor de bewaking van zijn financiële belangen in
redelijkheid nodig heeft; daaronder wordt in ieder geval begrepen de jaarrekening en het jaarverslag van de
stichting.

Afdeling III
Kredietwaardigheid deelnemers
6.

Indien uit de periodieke kredietwaardigheidstoets blijkt dat een deelnemer van de Stichting niet meer aan de
voorwaarden voldoet en twijfels ontstaan omtrent de continuïteit van de deelnemer, doet de Stichting van de
negatieve conclusie van het onderzoek mededeling aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afdeling IV
Borgingsmogelijkheden
7.

De Stichting kan kortlopende en langlopende geldleningen borgen die bestemd zijn voor de financiering van activa
van deelnemers, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de Stichting.

8.

De Stichting stelt zich borg voor maximaal de investering in de activa van de deelnemer waarvoor borging mogelijk
is.

Pagina 2 van 3

Afdeling V
Goedkeuring
9.

In het kader van de bewaking van de financiële belangen van het Rijk uit hoofde van de achtervangovereenkomst
zijn de volgende besluiten van de Stichting onderworpen aan goedkeuring van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
a. het vaststellen van de standaardovereenkomsten, zoals omschreven in artikel 2 negende lid van de statuten
van de Stichting;
b. een besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, zoals omschreven in artikel 13 van de
statuten van de Stichting;
c. het vaststellen van het Reglement van Deelneming, zoals omschreven in artikel 16 tweede lid onderdeel l. van
de statuten van de Stichting;
d. het vaststellen van het Beleggingsstatuut, zoals omschreven in artikel 16 tweede lid onderdeel p. van de
statuten van de Stichting;
e. het vaststellen van een Reglement van Bezwaar, zoals omschreven in artikel 16, tweede lid, onderdeel m. van
de statuten van de Stichting;
f.

het besluit tot statutenwijziging, zoals omschreven in artikel 23 van de statuten van de Stichting;

g. het besluit tot ontbinding van de Stichting, zoals omschreven in artikel 24 van de statuten van de Stichting;
h. het vaststellen van de bestemming van een eventueel batig saldo na ontbinding van de Stichting, zoals
omschreven in artikel 24 derde lid van de statuten van de Stichting;
i.

een besluit als bedoeld in artikel 2, lid 3 sub a van de statuten van de Stichting, om andere categorieën van
instellingen te benoemen;

j.

een besluit tot het verstrekken van borgtocht, zoals bedoeld in artikel 2, lid 7 van de statuten van de Stichting.

10. De 'Overeenkomst Rijk - Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector inzake uitwisseling van informatie', getekend
in 2006, komt hiermee te vervallen.

's-Gravenhage, de dato 9 oktober2018
Staat der Nederlanden

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

###

###

H.M. de Jonge

H.J. Bellers
directeur
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