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Reglement van Deelneming 

Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) 

 

Deelnemers aan het WFZ zijn onderworpen aan dit Reglement van Deelneming, dat een Reglement van Deelneming is 

als bedoeld in artikel 16.2 sub l van de statuten van het WFZ 

 

Afdeling I:  Begripsbepalingen 

 

Artikel 1: Definities 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. Borgstellingsverklaring: een verklaring van het WFZ waaruit blijkt dat het WFZ onvoorwaardelijk bereid is Borging 

te verstrekken. 

 

2. Borging: een borgstelling van het WFZ jegens een geldgever voor de (periodieke) betaling van rente en aflossing, 

boeterente en kosten op een door de Deelnemer aan te trekken Geldlening. 

 

3. Borgingsverzoek: een verzoek als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement. 

 

4. Deelnemer: een rechtspersoon c.q. groep van rechtspersonen die door het WFZ als zodanig is geregistreerd. 

 

5. Disagio: een onvoorwaardelijke financiële bijdrage van de Deelnemer aan het WFZ voor Borging van een 

Geldlening, verschuldigd bij het storten van de Geldlening. 

 

6. Garantieniveau: 0,25% van de som van de schuldrestanten per 31 december van het laatst verstreken 

kalenderjaar, uit hoofde van Geldleningen, voorzien van Borging. 

 

7. Geldgever: de verstrekker en/of diens rechtsopvolger van een  geldlening onder een Standaard 

Leningsovereenkomst van het WFZ. 

 

8. Geldlening: een lening verstrekt onder een Standaard Leningsovereenkomst van het WFZ. 

 

9. Obligo: een renteloze lening van de Deelnemer aan het WFZ van maximaal 3% van de restschuld van de 

Geldleningen van de deelnemer. 

 

10. Risicobeoordeling: het identificeren en analyseren van (potentiele) gebeurtenissen die de kredietwaardigheid van 

de deelnemer kunnen beïnvloeden. 

 

11. Risicovermogen: het financiële incasseringsvermogen van het WFZ voor eventuele garantieclaims, zoals 

gedefinieerd in de achterborgovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en het WFZ. 



 

Versie 1 september 2021 
 

12. Standaard Leningsovereenkomst: de standaardovereenkomst van Lang Lopende Geldlening met standaard 

borgtocht (met algemene bepalingen) en de standaardovereenkomst Kasgeldfaciliteit met standaard 

borgtochtovereenkomst (met algemene bepalingen) zoals  van tijd tot tijd gewijzigd en vastgesteld door het WFZ. 

 

Afdeling II: Borging en Deelname 

 

Artikel 2: Voorwaarden voor borging en deelname 

 

1. Borging kan worden verstrekt aan rechtspersonen die:  

a. Voldoen aan de (formele) voorwaarden zoals vastgelegd in de statuten van het WFZ en dit reglement; en 

b. Voldoende kredietwaardig zijn, te beoordelen door het WFZ, naar door de directie van het WFZ vast te 

stellen maatstaven; en 

c. Beschikken over een door het WFZ afgegeven Borgstellingsverklaring.  

 

2. Een rechtspersoon waaraan Borging is verstrekt wordt ingeschreven als Deelnemer. 

 

3. Behoort de rechtspersoon waaraan Borging is verstrekt tot een groep van rechtspersonen dan kan het WFZ 

besluiten (een deel van) die groep rechtspersonen in te schrijven als (groeps-) Deelnemer. 

 

4. Zolang de Deelnemer is ingeschreven als deelnemer aan het WFZ is die Deelnemer gebonden aan het meest 

actuele reglement van deelneming zoals dat van tijd tot tijd gewijzigd kan worden. 

 

Artikel 3: Afgifte borgtocht 

 

1. Een rechtspersoon die in verband met een aan te trekken of bestaande geldlening in aanmerking wil komen voor 

een borgtocht als bedoeld in artikel 2 van de statuten van het WFZ, dient hiertoe een Borgingsverzoek in. 

 

2. De rechtspersoon dient al die gegevens te verschaffen die het WFZ nodig acht ter beoordeling van het 

Borgingsverzoek. 

 

3. De directie van het WFZ beslist zo spoedig mogelijk op het Borgingsverzoek.  

 

4. Het WFZ kan een Borgingsverzoek geheel, gedeeltelijk of niet honoreren. 

 

5. Het WFZ baseert de besluitvorming in het voorgaande lid op alle factoren en ontwikkelingen die voor de 

Risicobeoordeling relevant zijn. 

 

6. Een afwijzende beslissing zal gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. 

 

7. In geval zich een uitzonderlijke situatie mocht voordoen, waarin de vigerende richtlijnen en voorwaarden naar het 

oordeel van de directie van het WFZ niet of onvoldoende voorzien, dan beslist de directie van het WFZ naar 

bevind van zaken.  
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8. Het WFZ kan besluiten voor het beoordelen van een Borgingsverzoek een bedrag in rekening te brengen bij de 

Deelnemer. De hoogte van dit bedrag zal door het WFZ worden vastgesteld en vooraf aan de Deelnemers bekend 

gemaakt worden. 

 

Artikel 4: Duur deelname 

 

1. Van deelname is sprake vanaf het moment van inschrijving en zolang minimaal één Geldlening is verstrekt aan de 

Deelnemer. 

 

2. Indien en zodra de laatste Geldlening van een Deelnemer is afgelost eindigt de deelname van die Deelnemer. Het 

WFZ kan besluiten om de deelname te continueren wanneer de situatie daar aanleiding voor geeft. 

 

3. Het WFZ brengt de Deelnemer schriftelijk op de hoogte van de doorhaling van de deelname. 

 

Artikel 5: Herbeoordelingsonderzoek 

 

1. Het WFZ zal minstens één keer per jaar een herbeoordelingsonderzoek doen, waarbij alle factoren en 

ontwikkelingen die voor de Risicobeoordeling relevant zijn aan de orde komen. 

 

2. De Deelnemer verplicht zich aan dit herbeoordelingsonderzoek mee te werken en daarvoor al die gegevens te 

verschaffen die het WFZ nodig acht.  

 

3. Het WFZ kan besluiten voor het uitvoeren van het herbeoordelingsonderzoek een bedrag in rekening te brengen 

bij de Deelnemer. De hoogte van dit bedrag zal door het WFZ worden vastgesteld en vooraf aan de Deelnemers 

bekend gemaakt worden. 

 

Artikel 6: Aanwijzingen en melding naar aanleiding van een Risicobeoordeling 

 

1. Het WFZ kan te allen tijde een Risicobeoordeling (laten) uitvoeren. 

 

2. Het WFZ kan, in de situatie dat uit een Risicobeoordeling volgt dat de Deelnemer niet kan blijven voldoen aan de 

verplichtingen uit de Geldlening dan wel indien deze situatie dreigt te ontstaan, aan de Deelnemer aanwijzingen 

geven ter zake van het financiële, technische en organisatorische beheer, waaronder het opstellen van 

saneringsplannen. Deze aanwijzingen zullen erop gericht zijn te bewerkstelligen dat de Deelnemer aan zijn 

financiële verplichtingen, waar onder de verplichtingen uit de Geldlening, kan voldoen. 

 

3. De Deelnemer verplicht zich de aanwijzing(en) als bedoeld in lid 2 op te volgen. 

 

4. Het WFZ doet, in de situatie dat uit een Risicobeoordeling volgt dat de Deelnemer niet kan blijven voldoen aan de 

verplichtingen uit de Geldlening dan wel indien deze situatie dreigt te ontstaan, hiervan mededeling aan de 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Indien zich na de mededeling, als bedoeld in de vorige zin, 

ontwikkelingen voordoen die, naar het oordeel van het WFZ, relevant zijn, dan kan het WFZ opnieuw een 

mededeling doen aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
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Afdeling IV: Overige verplichtingen 

 

Artikel 7: Fusie, splitsing, verandering juridische structuur 

 

1. Een Deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ: 

a. fuseren (juridisch, bestuurlijk, bedrijfsfusie dan wel aandelenfusie); 

b. splitsen; 

c. zijn statuten wijzigen; of 

d. zijn juridische structuur wijzigen; 

Het WFZ kan voorwaarden verbinden aan de toestemming bedoeld in de eerste zin. 

 

2. Een Deelnemer waarvan het bestuur een voorstel tot fusie als bedoeld in art. 2:312 BW of een voorstel tot splitsing 

als bedoeld in art. 2:334f BW heeft opgesteld, deelt dat onverwijld schriftelijk aan het WFZ mee.  

 

3. Indien het WFZ daarom vraagt, verstrekt de Deelnemer aan het WFZ al die inlichtingen die het WFZ zegt nodig te 

hebben om het toestemmingsverzoek als bedoeld in lid 1 te kunnen beoordelen. 
 

4. Bij beoordeling door het WFZ van een verzoek als bedoeld in lid 1 zullen alle factoren en ontwikkelingen die voor 

de Risicobeoordeling relevant zijn aan de orde komen. 

 

Artikel 8: Zekerheidstelling 

 

1. De Deelnemer is verplicht zekerheden te stellen ten behoeve van het WFZ en/of de Geldgever (gezamenlijk met 

andere partijen of afzonderlijk voor alle huidige en toekomstige vorderingen van het WFZ en/of de Geldgever op 

de Deelnemer). 

 

2. Een Deelnemer zal op eerste verzoek van het WFZ, tot aanvullende zekerheid voor alle bestaande en alle 

toekomstige vorderingen van het WFZ en/of de Geldgever op de Deelnemer uit welken hoofde ook, een eerste 

recht van hypotheek of pand aan het WFZ en/of de Geldgever verstrekken op door het WFZ aan te wijzen 

(register)goederen  van de Deelnemer;  
 

3. Een Deelnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ geen (register) goederen 

bezwaren met een hypotheek-, pand- of een ander beperkt recht. 
 

4. Indien de Deelnemer zekerheidsrechten (in welke vorm dan ook) verstrekt aan anderen dan het WFZ, dan zal de 

Deelnemer ten behoeve van het WFZ minimaal dezelfde zekerheidsrechten (met gelijke rang) vestigen, tenzij het 

WFZ bevestigt geen prijs te stellen op deze zekerheidsrechten. 

 

Artikel 9: Toestemming voor (bestuurs)besluiten 

 

Een Deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ en buiten zijn normale 

bedrijfsuitoefening (een gedeelte van) zijn onderneming of (een gedeelte van) zijn goederen: 
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a. teniet doen gaan; 

b. vervreemden; 

c. van bestemming wijzigen; of 

d. verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven. 

 

Artikel 10: Winstuitkering 

 

Een Deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ: 

 

1. winst uitkeren aan andere (rechts)personen dan de Deelnemer; 

 

2. indien de Deelnemer een besloten vennootschap, naamloze vennootschap of coöperatie is: 

 

a. eigen aandelen inkopen; 

b. (nieuwe) aandelen uitgeven; 

c. het nominale bedrag op de aandelen verminderen of aandelen intrekken; of 

d. het bezwaren van aandelen in de Deelnemer met een beperkt recht. 

 

3. De instelling staat er voor in dat een aandeelhouder zijn aandelen in de Deelnemer niet zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het WFZ zal vervreemden of bezwaren met een beperkt recht. 

 

Artikel 11: Aangaan van verplichtingen 

 

De Deelnemer zal zich zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ op geen enkele wijze verbinden 

ten behoeve van derden, waaronder in ieder geval worden verstaan: 

 

a. het verstrekken van zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden voor de voldoening van enige bestaande of 

eventuele schuld van zichzelf of van een ander; 

b. het ter leen verstrekken van gelden; 

c. deelnemen in andere vennootschappen. 

 

Artikel 12: Rentederivaten 

 

De Deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het WFZ gebruik maken van 

(rente)derivaten. 

 

Artikel 13: Informatieplicht 

 

1. De Deelnemer is verplicht het WFZ in kennis te stellen van alle factoren en ontwikkelingen die de 

Risicobeoordeling van de Deelnemer materieel negatief kunnen beïnvloeden.  

 

2. De Deelnemer zal onverwijld aan het WFZ al die informatie verschaffen die het WFZ nodig acht met betrekking tot 

alle factoren en ontwikkelingen die een materiële negatieve invloed kunnen hebben op de Risicobeoordeling. 
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Artikel 14: Geheimhouding 

 

Het WFZ zal de door zijn Deelnemer(s) verstrekte informatie niet op een tot de individuele Deelnemer herleidbare wijze 

aan derden kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer, tenzij 

a. het gaat om openbare informatie; of  

b. de wet of dit Reglement anders bepaalt. 

 

Artikel 15: 

 

De Deelnemer kent het WFZ het recht toe, als bedoeld in art 2:346 lid 1 sub e, om een verzoek als bedoeld in artikel 

2:345 BW in te dienen bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. 

 

Afdeling V: Overige bepalingen 

 

Artikel 16: Boete bij niet-nakomen 

 

1. Bij het niet-nakomen van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement is de Deelnemer aan het WFZ 

een direct opeisbare boete verschuldigd. 

 

2. De boete bedraagt maximaal 5% van de restschuld per 31 december van het laatst verstreken kalenderjaar van de 

door de Deelnemer aangegane Geldleningen. 
 

3. De directie van het WFZ stelt de hoogte van de boete vast. 

 

Artikel 17: Bijdrage in vermogen van het WFZ 

 

1. De Deelnemers betalen een Disagio op de geborgde leningen aan het WFZ waarvan de hoogte door het WFZ 

wordt vastgesteld. Het disagio kan door het WFZ gedifferentieerd worden naar risico- of instellingscategorieën. 

 

2. De Deelnemers zijn gehouden op verzoek van het WFZ tot het betalen van een Obligo, ingeval het 

Risicovermogen van het WFZ minder dan het Garantieniveau bedraagt.  
 

3. Indien en voor zover het Risicovermogen op enig moment 1% van de som van de schuldrestanten per 31 

december van het laatst verstreken kalenderjaar van Geldleningen (aan alle deelnemende instellingen 

gezamenlijk) overschrijdt, worden de door het WFZ ingeroepen Obligo's aan de deelnemende instellingen 

terugbetaald in welk geval dit Obligo daarna wederom tot het alsdan geldende maximum inroepbaar is.  
 

4. Bij een gehele of gedeeltelijke terugbetaling op enig moment geldt als ondergrens dat het Risicovermogen niet als 

gevolg van deze terugbetaling mag dalen onder het niveau van 1% van de som van de schuldrestanten per 31 

december van het laatst verstreken kalenderjaar. 
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Artikel 18: Invorderingsprocedure 

 

1. Indien het WFZ invordering van het Obligo noodzakelijk acht, zal het WFZ de Deelnemer daarvan tijdig 

(schriftelijk) in kennis stellen. 

 

2. De mededeling als bedoeld in lid 1 bevat een zo nauwkeurig mogelijke raming van de omvang van de door de 

Deelnemer te verrichten (aanvullende) stortingen, alsmede van de data waarop deze stortingen dienen te worden 

verricht.  

 

Artikel 19: Regres 

 

Indien en voor zover het WFZ tot voldoening van zijn verplichtingen jegens een Geldgever van een van zijn 

deelnemers betalingen heeft verricht, zal het WFZ tot de som van die betalingen regres hebben op die Deelnemer, 

zoals opgenomen in de Standaard Leningovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen. 

 

Artikel 20: Beroep 

 

Tegen een beslissing van het WFZ kan de indiener van het verzoek in beroep gaan conform het Reglement van 

Bezwaar WFZ van het WFZ. 

 

Artikel 21: Wijziging reglement 

 

Dit reglement kan worden gewijzigd en/of aangevuld, zo nodig met inachtneming van een overgangsregeling met 

betrekking tot rechtspersonen die op dat moment deelnemer zijn. Nadat de wijzigingen of aanvullingen van kracht zijn 

geworden zal het WFZ zijn Deelnemers hiervan onverwijld in kennis stellen. 

 

Artikel 22: Aansprakelijkheid WFZ c.s. 

 

De Deelnemer zal nimmer het WFZ en/of de leden van de organen van het WFZ en/ of werknemers van het WFZ 

aansprakelijk kunnen stellen voor enig gevolg uit de door of namens het WFZ verrichte of nagelaten handelingen en/of 

genomen beslissingen, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld. 

 

Artikel 23: Slotbepaling 

 

Dit reglement komt in plaats van het Reglement van Deelneming zoals dat is vastgesteld op 16 december 2005. 

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van het WFZ, conform de statuten van het WFZ, op 3 juni 2021. 

 


