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1. Managementsamenvatting 
 

In de afgelopen jaren hebben verschillende Nederlandse zorginstellingen via 

obligatieleningen ongeborgde financiering opgehaald bij institutionele beleggers. Andere 

zorginstellingen onderzoeken momenteel de mogelijkheden van ongeborgde 

kapitaalmarktfinanciering. Kapitaalmarktfinanciering heeft vaak een bepaald volume als 

voorwaarde om de vaste kosten te dekken van de investerende partij. In deze publicatie 

geeft het WfZ enkele afwegingen en aandachtspunten bij deze financieringsvorm. 

 

Prospectus 

Een voordeel van kapitaalmarktfinanciering is dat een zorginstelling eigen voorwaarden kan 

stellen. Dat kan via de documentatie in de prospectus. Natuurlijk moeten deze wel 

voldoende aantrekkelijk zijn voor de koper van de obligatie. Bepalende elementen in de 

prospectus zijn de opeisingsgronden, het passend zijn van convenanten als DSCR, 

solvabiliteit met voldoende ruimte tot de businesscase/reguliere bedrijfsvoering, vrijheden 

van zorginstelling zoals directe/tussentijdse aflossing en zekerheden die worden verstrekt. 

 

Kennis en expertise 

Een aandachtspunt bij het aantrekken en beheren van kapitaalmarktfinanciering is 

voldoende kennis en expertise. Dat is nodig om de documentatie op te stellen en deze wijze 

van financiering te doorgronden. Het is verstandig om gebruik te maken van een 

onafhankelijke externe adviseur. Aanwezigheid van goede expertise is extra belangrijk 

omdat institutionele beleggers doorgaans geen zorgplicht hebben. De verantwoordelijkheid 

ligt vooral bij de zorginstelling zelf. Dat is dus een verschil met financiering door banken, die 

deze zorgplicht wel hebben.  

 

Kostenstructuur 

De kosten van kapitaalmarktfinanciering zijn anders dan bij een bancaire financiering. Dit 

heeft onder andere te maken met de eigen verantwoordelijkheid voor het opstellen van de 

documentatie en het aanvragen en onderhouden van een noodzakelijke rating. In het 

algemeen moeten de hogere ‘vaste kosten’ gedekt worden door een lager rentepercentage 

ten opzichte van bancaire financiering. Dit vraagt om een zeker volume aan 

financieringsbehoefte.  

 

Toekomstige financieringsbehoefte 

Voor een instelling is het belangrijk om niet alleen naar de financieringsbehoefte op korte 

termijn te kijken, maar ook verder vooruit. Een goede toets is bijvoorbeeld of de storting en 

aflossingsschema’s passend zijn bij de onderliggende investeringen. Blijft het rente- en/of 

beschikbaarheidsrisico beperkt tot 10-15% van de totale leningenportefeuille?  

 

De toegang tot werkkapitaal is een ander belangrijk aandachtspunt. Zo kan het reduceren 

van ongeborgde bancaire financiering de toegang tot werkkapitaal verkleinen. Een bank is 

eerder bereid om aanvullende (korte termijn) financiering te verstrekken wanneer zij daar 
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ook zelf een belang bij heeft. Overige financiers kunnen waarde hechten aan toegang tot 

werkkapitaal.  

 

Bepalingen in de prospectus van de obligatielening kunnen eveneens gevolgen hebben voor 

toekomstige financieringsmogelijkheden. Bepalingen die leiden tot een beklemming van 

zekerheden kunnen later bijvoorbeeld een forse belemmering vormen.  

 

Verslechteren convenanten en kredietwaardigheid 

De financiële situatie van een zorginstelling kan verslechteren, bijvoorbeeld door tijdelijke 

exploitatieverliezen of overschrijdingen bij investeringsprojecten. Het is belangrijk om in een 

vroeg stadium na te denken over de gevolgen. In de obligatiedocumentatie staat wat er 

gebeurt bij het verslechteren van de afgesproken convenanten (waaronder vaak de credit 

rating). Denk aan het aanwenden of vastzetten van gelden, hogere rentes, versnelde 

afbetaling, opeising van de lening, et cetera. Dit wijkt in hoofdlijnen niet af ten opzichte van 

ongeborgde bancaire financiering. 

 

Niet alle institutionele beleggers zijn geïnteresseerd in obligaties van zorginstellingen. Vaak 

gaat het om partijen met een lange beleggingshorizon en een ‘buy and hold’ strategie. In de 

zorgsector bestaan nog geen ervaringen over hoe obligatiehouders omgaan met een 

verslechtering van de kredietwaardigheid en daaruit voortvloeiende opeisbaarheid van de 

leningen. In de reguliere markt komt het voor dat institutionele beleggers bij een slechtere 

rating genoodzaakt zijn om de obligaties door te verkopen. In een negatief scenario worden 

deze dan met een korting gekocht door partijen die zijn gericht op agressieve uitwinning met 

weinig oog voor de continuïteit van de geldnemer. Hoewel een dergelijk scenario 

waarschijnlijk niet de eerste oplossing is, kan het door andere financiers wel worden gezien 

als een verhoogd risico in de financieringsstructuur. 

 

Gezonde en voorspelbare financieringsstructuur 

Een integrale afweging van de genoemde facetten vormt de start van een verkenning van 

kapitaalmarktfinanciering. Een gezonde en voorspelbare financieringsstructuur en een 

gezond vermogen om de schulden af te lossen zijn belangrijke elementen voor het 

waarborgen van continuïteit van financiering. Het WfZ gaat hierover graag het gesprek met u 

aan. 
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2. Inleiding 
 

2.1. Aanleiding 
 

In de afgelopen decennia ging de financiering van investeringen in de Nederlandse 

zorgsector bijna altijd via banken, al dan niet onder WfZ borging1. Sinds enkele jaren neemt 

onder zorginstellingen de interesse voor alternatieve financieringsvormen toe. Zij willen het 

aanbod van financieringsmogelijkheden verbreden en hopen op gunstigere condities. Eén 

van die alternatieven is het aantrekken van financiering bij institutionele beleggers.  

 

Lange tijd niet interessant 

Institutionele beleggers leken lange tijd niet interessant voor de zorgsector. Andersom was 

dat ook zo: vraag en aanbod kwamen niet samen2. Daarvoor waren verschillende redenen. 

Allereerst waren de financieringsvolumes van zorginstellingen te klein voor institutionele 

beleggers. Daarnaast was de in de zorg gebruikelijke lineaire aflossingsstructuur minder 

interessant. Ook het gebrek aan kennis over de Nederlandse zorgsector kan een drempel 

zijn geweest voor nieuwe financiers. Een andere reden was dat de pricing op de 

kapitaalmarkt voor zorginstellingen niet aantrekkelijk was ten opzichte van bancaire 

financiering. Tot slot kwam met de toegenomen betrokkenheid van de Europese 

Investeringsbank (EIB) bij de financiering van Nederlandse zorginstellingen nog een 

aantrekkelijk alternatief beschikbaar. 

 

Kapitaalmarktfinanciering aantrekkelijker 

De tijd staat echter niet stil. Het grote aanbod van geld in de afgelopen periode zorgt ervoor 

dat institutionele beleggers andere afwegingen maken. Dit betekent dat 

kapitaalmarktfinanciering voor zorginstellingen binnen handbereik kwam. Dit kan 

interessant zijn: institutionele beleggers bieden immers langere looptijden dan bancaire 

financiers, waarbij de rentepercentages aantrekkelijk kunnen zijn. Het aantal transacties 

tussen zorginstellingen en institutionele beleggers is tot dusver weliswaar beperkt, maar 

verschillende zorginstellingen verkennen de mogelijkheden voor het aantrekken van 

financiering op de kapitaalmarkt. 

 

Opzet van deze publicatie 

Dit is voor het WfZ de aanleiding geweest om deze publicatie op te stellen. Hierin gaan we 

dieper in op deze kapitaalmarktfinanciering (hoofdstuk 3). Vervolgens geven we 

 

 
1 WfZ geborgde leningen worden overwegend aangetrokken via de zogenoemde sectorbanken (BNG en NWB), geborgde 

financiering kan echter ook worden aangetrokken bij kapitaalmarktpartijen zoals verzekeraars en pensioenfondsen. 
2 Met uitzondering van academische ziekenhuizen die op basis van een rating die gelijk is aan die van de Nederlandse Staat er 

goed in slagen om financiering aan te trekken op de kapitaalmarkt. De grote schaalomvang van academische ziekenhuizen en 

de daarmee samenhangende financieringenvolumes zijn hierbij bovendien ook relevant. De totaal benodigde financiering 

overstijgt soms de plafonds van de Nederlandse bancaire financiers. 
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aandachtspunten en afwegingen die van belang kunnen zijn voor zorginstellingen 

(hoofdstuk 4). Daarna staan we stil bij de manier waarop het WfZ bij de risicobeoordeling 

kijkt naar kapitaalmarktfinanciering binnen de financieringsstructuur van (potentiële) 

deelnemers (hoofdstuk 5). Natuurlijk zit hier soms overlap in. Risico’s voor zorginstellingen 

hebben immers ook hun weerslag op het WfZ zelf. 

 

Voor bestuurders en financials 

Dit document is met name geschreven voor bestuurders en financials werkzaam in de 

zorgsector, die gehoord hebben over kapitaalmarktfinanciering en de mogelijkheden willen 

verkennen voor hun instelling. Voor meer ingewijden is met name de zienswijze van het WfZ 

bij de beoordeling van financieringsstructuren waar kapitaalmarktfinanciering is toegepast 

interessant. 

 

De kapitaalmarktfinanciering in de zorgsector is nog volop in ontwikkeling. Een reden 

waarom het van belang is de dialoog over de pro’s, contra’s en de meerwaarde te voeren. 

Het WfZ nodigt betrokkenen daarom uit te reageren. Daarnaast gaat het WfZ ook zelf actief 

het gesprek hierover aan. 

 

2.2. Duiding 
 

Zoals gezegd is het aantal transacties met kapitaalmarktfinanciering bij zorginstellingen nog 

zeer beperkt. Het is niet de bedoeling om in deze publicatie de bekende transacties te 

beoordelen of te analyseren. Dit document is bedoeld om meer informatie te geven over 

kapitaalmarktfinanciering in de zorgsector. Waar sprake is van paralellen met transacties 

die plaats hebben gevonden, is dit op basis van publieke informatie zoals persberichten of 

artikelen uit de media. Het WfZ verstrekt nooit tot individuele deelnemers herleidbare 

informatie aan derden. 

 

2.3. Afbakening 
 

Kapitaalmarktfinanciering is een breed begrip en kent vele vormen en varianten. Deze 

publicatie richt zich op ongeborgde financiering door institutionele partijen (professionele 

beleggers). Daarbij wordt primair ingegaan op private en publieke kapitaalmarktfinanciering.  

 

2.4. WfZ geborgde financiering via kapitaalmarkt 
 

Voor de volledigheid: geborgde financiering via de kapitaalmarkt is voor zorginstellingen een 

mogelijkheid. Dit valt echter buiten de scope van deze publicatie. Bij deze vorm van 

financiering committeert de geldgever zich aan de standaard leningdocumentatie van het 

WfZ.  
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3. Kenmerken 

kapitaalmarktfinanciering voor 

zorginstellingen 
 

3.1. De obligatiemarkt 
 

In Europa lenen bedrijven momenteel voor EUR 5.560 miljard via bedrijfsobligaties.3 Dit zijn 

met name (middel-)grote bedrijven (vaak beursgenoteerd) en financiële instellingen. De 

obligaties van deze partijen zijn meestal opgenomen in indices4 en hebben vaak een Credit 

Rating bij Moody’s, Fitch en/of S&P. Notering in indices en de aanwezigheid van een rating is 

voor veel vermogensbeheerders en beleggingsfondsen een voorwaarde om te kunnen 

beleggen in deze instellingen. 

 

Nederlandse zorgsector en obligatiemarkt 

In de Nederlandse zorgsector maakten tot voor kort vooral academische ziekenhuizen 

gebruik van kapitaalmarktfinanciering voor de invulling van hun financieringsbehoefte. Meer 

recent hebben ook enkele instellingen in de GGZ deze stap gezet. Vanwege de relatief 

beperkte volumes komen deze obligaties niet in aanmerking voor de grote indices. Daardoor 

zijn ze minder makkelijk te verhandelen. Veel beleggers kennen deze uitgiftes nog niet, 

omdat er weinig transacties zijn geweest. 

 

De onbekendheid en de beperkte volumes zijn redenen dat slechts een beperkt aantal 

institutionele beleggers interesse heeft in leningen van zorginstellingen. Door deze beperkte 

interesse liggen de rentetarieven voor zorginstellingen boven die van bijvoorbeeld grote 

beursgenoteerde bedrijven of overheden, ook als de kredietwaardigheid gelijkwaardig is. Als 

de markt voor zorginstellingen volwassener wordt, zijn waarschijnlijk meer beleggers 

geïnteresseerd. Dit kan vervolgens leiden tot een lagere renteopslag voor de zorginstelling. 

 

Door de beperkte omvang en relatieve onbekendheid bij investeerders liggen het soort 

uitgiftes van de zorginstellingen in het grensgebied van deze publieke (liquide) obligaties en 

onderhandse schuldinstrumenten. Er wordt voor de uitgifte gekeken naar de businesscase 

en de behoefte van een (soms al bekende) belegger. Zodoende wordt er meer ‘maatwerk’ 

gecreëerd, waarbij onderhandeld wordt over de bepalingen (bijvoorbeeld de convenanten). 

Deze bepalingen in de documentatie kunnen daardoor per transactie sterk verschillen, wat 

ten koste gaat van de verhandelbaarheid. Dit is meer een kenmerk van een onderhands 

schuldinstrument. De obligaties uit de grote indices streven juist naar uniformiteit. 

 

 
3 Bron: https://www.icmagroup.org/market-practice-and-regulatory-policy/secondary-markets/bond-market-size/ 
4 Zoals de Bloomberg Euro Corporate Bond Index, BECB 
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Diversiteit aan partijen 

Het aantal potentiële partijen is (afhankelijk van modaliteiten) wel een stuk groter dan bij 

bancaire financiering. Er is immers een klein aantal Nederlandse banken actief in de 

Nederlandse zorgsector. Kapitaalmarktfinanciering kan, naast binnen- en buitenlandse 

banken5, ook worden aangetrokken via vermogensbeheerders, pensioenfondsen en  

(levens-) verzekeraars. Dit zorgt voor diversificatie in financieringsbronnen. Daarom kan er 

ook financiering worden aangetrokken als één of meerdere banken (tijdelijk) wegvallen, 

zoals tijdens de kredietcrisis in 2008. 

 

De voorkeur van de investeerder qua looptijd en aflossingsstructuur is afhankelijk van de 

investeringsdoelen, beleggingshorizon en de uitgaande kasstromen. Pensioenfondsen en 

verzekeraars kennen vaak een lange termijn (30 jaar+) om hun pensioen- en premie-

inkomsten maandelijks/jaarlijks aan te vullen om aan hun uitkeringsverplichtingen te 

kunnen voldoen. Daarom zijn ze in vergelijking met banken meer  geïnteresseerd in leningen 

met een langere looptijd. Institutionele beleggers prefereren over het algemeen bullet 

aflossende leningen. Amortiserende lineair aflossende obligaties zijn echter ook niet 

ongebruikelijk. Grotere uitgiftes hebben de voorkeur van beleggers, omdat deze beter 

verhandelbaar zijn. 

 

3.2. Prospectus 
 

De prospectus is het leidende document bij een obligatie-uitgifte. Hierin staan de structuur 

van de uitgifte en de rechten en plichten van de verschillende stakeholders en de 

convenanten. De prospectus wordt opgesteld voor één uitgifte of voor een programma.6 

 

De prospectus is vergelijkbaar met de kredietovereenkomst van een bancaire lening. Het 

belangrijkste verschil is dat de prospectus in opdracht van de zorginstelling zelf wordt 

opgesteld door een juridisch adviseur of advocatenkantoor. Daarmee kan de zorginstelling 

dus zelf de voorwaarden bepalen. Hoe nadeliger de voorwaarden voor de investeerder, hoe 

hoger de rente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:  

 

• de mitiganten voor het kredietrisico (rating, convenanten, verstrekking/blokkering 

van zekerheden)  

• looptijd  

• omvang  

• aflossingsstructuur 

 

 

 
5 Dit kan zijn als broker/dealer, fiduciair manager of voor op de eigen balans. 
6 Onder een “ Medium Term Note” -programma kunnen uitgiftes gedaan worden, zonder dat de datum, looptijd of hoofdsom 

gespecificeerd hoeft te worden bij het opzetten.  
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Daarnaast kan een instelling andere afspraken maken die van invloed zijn op de rente. Een 

prospectus kan obligaties met ingebedde derivaten/optionaliteiten bevatten. De meest 

bekende zijn Callable en Putable bonds. Bij een Callable bond mag de uitgever 

(zorginstelling) kiezen voor aflossing, bijvoorbeeld in geval van overliquiditeit. De belegger 

moet hieraan gehoor geven. Bij een Putable bond kan de verstrekker de lening opeisen. 

Andere voorbeelden zijn een renteopslag of calloptie afhankelijk van de rating (een ‘step-up-

rate’). Andere, nog complexere, structuren komen ook voor.  

 

De prospectus wordt niet door de zorginstelling zelf opgesteld, maar door een 

advocatenkantoor. De kosten hiervan zijn voor de zorginstelling. Afhankelijk van de situatie 

kan een goedkeuring van de prospectus door de AFM een voorwaarde zijn. Gelet op lopende 

afspraken met zittende financiers – geborgd en ongeborgd – is tijdige afstemming van 

prospectus met hen van groot belang. Op onderdelen kan mogelijk sprake zijn van vereiste 

goedkeuring. 

 

3.3. Procedure 
 

Een obligatie-uitgifte verschilt procedureel in veel opzichten van een bancaire lening. 

Hieronder staan de belangrijkste verschillen. 

 

Rol van de Lead Manager 

Het grootste verschil is dat de bemiddelaar van de uitgifte (de ‘Lead Manager’) de informatie 

over de obligatie zelf uitstuurt via het eigen netwerk. De bemiddelaar benadert 

investeerders direct, organiseert een veiling of laat investeerders via een platform 

investeren. Daarnaast is de bemiddelaar betrokken bij het schrijven van de documentatie 

en het bepalen van de renteopslag bij de uitgifte.  

 

Verschil private en publieke uitgifte 

Op meerdere punten is er een verschil tussen een private- en publieke uitgifte. Zo komen bij 

een private uitgifte de voorwaarden tot stand na een onderhandeling tussen investeerder(s) 

en de financier. Convenanten en documentatie zijn daarbij vaak maatwerk. Bij een publieke 

uitgifte zijn de voorwaarden juist het uitgangspunt voor de inschrijving van financiers. Zij 

kunnen vervolgens aangeven hoeveel obligaties ze willen hebben. Een verdeelsleutel 

bepaalt hoeveel ze toebedeeld krijgen. Bij te weinig animo kan een uitgifte ook mislukken en 

worden afgeblazen.  

 

Een obligatie kan ook geveild worden of op continue basis worden uitgegeven via een Lead 

Manager die verzekert dat de uitgifte volledig wordt verkocht (‘underwriting’). Toch komt een 

uitgifte via een netwerk bij kleine uitgiftes het meest voor. Door wetgeving7 worden 

verhandelbare obligaties vaak alleen verkocht aan professionele beleggers. Particulieren 

 

 
7 zoals MiFiD-II en de Wft 
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komen alleen in bezit van een dergelijke belegging als de uitgifte aan additionele 

voorwaarden en toezichteisen voldoet. 

 

 

 Private Financiering Publieke financiering 

Externe adviseurs Arrangeur: de instelling 
(bijvoorbeeld een bank of 
een broker) die helpt met de 
coördinatie van de 
transactie en meedenkt 
over de structuur 

 

(Joint) Bookrunner en/of 

(Joint) Lead Manager: 

bank die helpt bij de pricing 

en verkoop van de 

obligaties, incl. 

infrastructuur voor de 

verkoop 

Voorwaarden • In onderhandeling 
tussen investeerder(s) 
en lener afgesproken 

• Convenanten op maat 
gemaakt voor de 
financiering en lener 
naar gelang de 
businesscase 

• Gezet door de 

uitgevende partij en van 

invloed op de prijs en 

afzetmarkt 

 

 

 

Na de uitgifte 

Obligaties (verhandelbare en niet verhandelbare) worden bewaard bij een Centrale Effecten 

Bewaarinstelling (Central Securities Depository of CSD). Deze bewaart de effecten voor de 

eigenaren en via de CSD worden transacties (rentebetalingen en aflossing) gedaan. De 

instelling doet de verschuldigde betalingen rechtstreeks aan de CSD, die deze vervolgens 

afhandelt. Obligaties kunnen doorverkocht worden aan andere professionele beleggers via 

de beurs waar de obligaties zijn genoteerd. Daarbij is de CSD de tussenpersoon, vanuit zijn 

beherende rol. Een instelling heeft geen contact met deze kopende partijen, alleen als 

convenanten zijn geschonden of als rente- of aflosverplichtingen niet worden nagekomen. 

 

3.4. Rating Agency 
 

Beleggers gebruiken ratings om het kredietrisico in te schatten. Een rating is daarom vaak 

noodzakelijk voor een succesvolle publieke uitgifte. Daarnaast kan het ook een private 

uitgifte van obligaties eenvoudiger en goedkoper maken.  

 

Rating Nederlandse zorginstellingen 

Op dit moment hebben dertien Nederlandse zorginstellingen een publieke credit rating, 

variërend van BBB tot AAA, alle afgegeven door Fitch8. Fitch hanteert twee verschillende 

 

 
8 Situatie augustus 2022 
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benaderingen: een standalone of een top-down benadering. Bij een standalone benadering 

is de rating met name gebaseerd op de bedrijfsvoering en cashflow van de zorginstelling. 

Extra ‘notches’9 worden toegekend bij een verondersteld belang van de overheid bij 

continuïteit van de instelling. De ‘top-down’ benadering kent als basis de rating van de 

Nederlands Staat. Als de rol van de overheid bij de continuïteit van de instelling minder 

duidelijk is, kan deze rating lager worden. De gekozen benadering is afhankelijk van de 

subsector en het marktaandeel in de regio. Fitch beheert zelf de methodologie en deze kan 

veranderen. 

 

Jaarlijkse review 

De zorginstelling moet de rating aanhouden tijdens de looptijd van een obligatielening. De 

rating agent doet jaarlijks een review. De afspraken in de prospectus vormen de basis voor 

de informatie die de instelling aan de agent geeft. De kosten voor het aanvragen en 

onderhouden van een rating zijn voor rekening van de zorginstelling. 

 

Afweging investeerder 

De rating is niet het enige instrument voor een investeerder. Hij maakt ook een eigen 

afweging. Zo kunnen investeerders bij kleinere obligatie uitgevers meer risico-verkleinende 

voorwaarden (mitiganten) voor hun kredietrisico eisen of een hogere renteopslag. De reden 

hiervoor is dat het kredietrisico op zorginstellingen lastiger te monitoren is. Bij 

(internationale) bedrijven kan de investeerder meer leunen op publieke data zoals 

kwartaalcijfers, analistenadviezen, CDS- en andere ‘spreads’. Bij kleine uitgevers ontbreken 

deze vaak. Daardoor zijn ze minder transparant en daarmee risicovoller voor de beleggers. 

 

 

 Private Financiering Publieke financiering 

Due diligence • Vereist vaak due diligence 
van investeerder(s) en/of hun 
adviseurs op businesscase 
en bedrijfsvoering.  

 

• Het verkrijgen van een 

rating (en daarmee jaarlijkse 

monitoring) is een belangrijk 

onderdeel van een due diligence. 

• Daarnaast kan 

gestandaardiseerde 

financiële en overige 

rapportage belangrijk zijn. 

 

 

  

 

 
9 Notches zijn stappen naar een volgende ratingklasse, van AA+ naar AA is bijvoorbeeld één notch 
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3.5 Zekerheden en faillissementen 
 

Het vestigen van zekerheden is een conditie waar veel financiers waarde aan hechten. Niet 

alleen vanwege de onderpandwaarde, maar ook omdat het financiers een positie geeft bij 

een doorstart of sanering. 

 

Senior unsecured 

Het grootste deel van de obligaties (uit de grote indices) hebben de positie ‘senior 

unsecured’. Ook de credit ratings zijn gebaseerd op deze positie. Senior unsecured houdt in 

dat beleggers gelijk staan aan andere senior investeerders (‘Pari Passu’) en voorrang 

hebben op achtergestelde schuldeisers. Senior unsecured kent geen hypothecaire 

zekerheid. Voor investeerders vormt het vaak een bezwaar als ze ten opzichte van overige 

financiers een mindere zekerhedenpositie hebben. Dit resulteert meestal in een hogere 

renteopslag. 

 

Beklemming zekerheden 

Als er nog geen zekerheden zijn gevestigd, dan kunnen via een ‘negative pledge’ afspraken 

worden gemaakt over de beklemming van zekerheden op materiële vaste activa (vastgoed 

en bedrijfsinventaris). Een zorginstelling kan daarmee niet zonder meer (hypothecaire) 

zekerheden verschaffen aan een nieuwe financier die later ‘instapt’. Daarmee beschermen 

financiers zichzelf tegen uitholling van de zekerheden. De beklemming van zekerheden kan 

tegelijkertijd ook een obstakel vormen voor toekomstige financiering, omdat veel financiers 

het vestigen van zekerheden als harde eis stellen.  

 

Rangorde 

Ook kunnen afspraken worden gemaakt over een ‘rangorde’ bij het uitwinnen van 

zekerheden. De rang wordt pas van belang bij een eventuele wanbetaling of bij een 

uitwinningsscenario. Net als bancaire leningen is in de  prospectus meestal opgenomen dat 

de uitgiftes direct opeisbaar zijn bij wanbetalingen. De definitie van wanbetaling (‘Default’) 

moet zijn vastgelegd in  de prospectus. 

 

Een verdere uitwerking van de aandachtspunten waar de zorginstelling rekening mee dient 

te houden zijn te vinden in hoofdstuk 4. 
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4. Aandachtspunten en afwegingen 

bij kapitaalmarktfinanciering  
 

In het vorige hoofdstuk is een introductie gegeven van kapitaalmarktfinanciering voor 

zorginstellingen. In dit hoofdstuk gaan we in op aandachtspunten en afwegingen bij 

kapitaalmarktfinanciering. Daarbij benadrukken we dat deze financiering verschillende 

vormen kent. Vraag en aanbod zijn in de basis bepalend voor afspraken over zekerheden, 

looptijden, aflossingsstructuren en tal van andere zaken. Vanwege de vele mogelijke 

variaties is het belangrijk om deze weloverwogen in te vullen, waarbij het 

financieringsarrangement passend moet zijn bij de situatie. Daarnaast moet het voor de 

toekomst voldoende zekerheid en flexibiliteit bieden. 

 

In dit hoofdstuk volgen we het proces van de financiering: 

• Oriëntatiefase 

• Prospectus 

• Rating agency 

• Financieringsstructuur 

• Zekerheden en faillissementen 

 

4.1. Oriëntatiefase 
 

Kennis en expertise 

De belangrijkste vraag voor een zorginstelling: past een financiering vanuit de kapitaalmarkt 

bij onze organisatie en financieringsstructuur? Daarbij moet er voldoende kennis en 

expertise zijn om de producten te begrijpen en te doorgronden. Bij obligaties is deze kennis 

nog belangrijker dan bij bancaire financiering, omdat de zorginstelling zelf verantwoordelijk 

is voor het contract (‘de documentatie; de prospectus’). Weinig zorginstellingen hebben 

hiertoe voldoende gespecialiseerde kennis en expertise in huis. Voor het opstellen van de 

documentatie wordt een opdracht verstrekt aan een advocatenkantoor. Het is gebruikelijk 

dat de zorginstelling het opgestelde contract nog reviewt met behulp van externe adviseurs.  

 

Niet alleen de instelling zelf, ook de toezichthoudende organen hebben voldoende kennis 

en expertise nodig om de transactie en onderliggende documentatie te begrijpen. Alleen op 

die manier kunnen ze hun rol als toezichthouder goed vervullen. Het treasury statuut kan 

hierbij ondersteunend zijn. 

 

Externe adviseurs 

Bij het totstandkomen van transacties tussen zorginstellingen en private beleggers zijn bijna 

altijd externe partijen betrokken. Vaak gaat het om een Lead Manager die de uitgifte 

begeleidt en een juridisch adviseur die de documentatie en prospectus opstelt. Deze 

externen adviseren en assisteren de zorginstelling met de transactie. De onafhankelijkheid 
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van de adviseurs is een belangrijk aandachtspunt. De Lead Manager heeft als intermediair 

belang bij de transactie10. Daarom is het verstandig om een onafhankelijke financieel 

adviseur in te schakelen als ‘countervailing partner’. Deze adviseur kan een tweede 

beoordeling uitvoeren. 

 

Niet alleen de voorbereiding op het aantrekken van kapitaalmarktfinanciering vergt 

specifieke kennis en expertise, maar ook het (relatie-)beheer van lopende 

kapitaalmarktfinanciering. Zeker in situaties waar sprake is van (dreigende) frictie met 

afspraken en convenanten met obligatiehouders. 

 

Geen zorgplicht 

De koper van het product, de obligatiehouder, heeft geen zorgplicht ten opzichte van de 

zorginstelling. Dat is dus een verschil met (Nederlandse) bancaire financiers die deze 

zorgplicht wel hebben. De Lead Manager en eventueel een andere financieel adviseur 

hebben wél een wettelijk vastgelegde zorgplicht. Dit houdt in dat het contract en het 

product passend moeten zijn voor de zorginstelling en dat de consequenties bekend en 

inzichtelijk moeten zijn.  

 

Kosten 

Naast de reguliere rentekosten zijn bij kapitaalmarktfinanciering verschillende andere 

kosten aan de orde, zoals: 

 

• aanvragen en onderhouden rating 

• jaarlijkse kosten van Centrale Effecten Bewaarinstelling (CSD) 

• opstellen documentatie door advocatenkantoor 

• onafhankelijk adviseur 

• Lead Manager 

 

De omvang van de transactie heeft nauwelijks invloed op de omvang van deze kosten. De 

initiële kosten zijn daardoor vaak hoger dan de afsluitprovisie bij een bancaire financiering. 

Om deze vaste kosten te kunnen terugverdienen, is een minimaal volume nodig. Daarnaast 

is er het risico dat kosten worden gemaakt zonder dat de uitgifte succesvol is. Uiteindelijk 

heeft de instelling in dat laatste geval dus geen financiering, maar wel gemaakte kosten.  

 

Het is lastig te zeggen vanaf welk financieringsbedrag een kapitaalmarktfinanciering vanuit 

kostenoogpunt voordeliger is. Dat hangt van veel factoren af. De specifieke 

omstandigheden per geval en de marktomstandigheden in de kapitaalmarkt zijn hierbij 

bepalend. 

 

4.2. Prospectus 

 

 
10 De Lead Manager heeft hierbij wel een zorgplicht. Dit is in de navolgende tekstpassage “Zorgplicht” nader toegelicht. 
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Bij een obligatie-uitgifte is de zorginstelling zelf verantwoordelijk voor het contract (‘de 

prospectus’). Deze prospectus wordt meestal gemaakt in nauwe samenwerking tussen de 

zorginstelling, de Lead Manager en een advocatenkantoor. Daarnaast is soms een 

onafhankelijk financieel adviseur betrokken. De volgende stap is dat beleggers dit product 

‘kopen’.  

 

Eenvoudige prospectus 

Het is aan te raden om het contract zo eenvoudig en kort mogelijk te houden. Laat 

daarnaast de prospectus zo min mogelijk afwijken van de gestandaardiseerde 

documentatie. Op deze manier is het juridisch risico voor alle partijen beter en goedkoper in 

te schatten. Vaak zijn bijvoorbeeld al ‘legal opinions’ geschreven door de entiteiten die deze 

documenten beheren. Complex geformuleerde of ruime bepalingen kunnen het document 

lastig verdedigbaar maken, mocht een geschil ooit in de rechtbank komen. Een ander 

voordeel is dat een eenvoudig document dat niet teveel afwijkt van de standaard het aantal 

geïnteresseerde beleggers vergroot. 

 

Verder dienen partijen (afhankelijk van de situatie) goedkeuring te vragen bij de AFM en zich 

te houden aan de Europese Prospectus wetgeving. Deze wetgeving stelt veel voorwaarden 

aan de inhoud en het format. Dit zorgt ervoor dat de contracten voorspelbaar zijn. Hoewel 

niet alle zorginstellingen onder deze wetgeving vallen, is het verstandig om in alle gevallen 

aan de wetgeving te voldoen met het oog op de uniformiteit. 

 

In de documentatie staan vaak bepalingen die de bewegingsvrijheid van een zorginstelling 

beperken. Naast het vestigen van zekerheden, kan bijvoorbeeld ook worden geblokkeerd 

dat andere partijen zekerheden kunnen vestigen, dat vastgoed of bedrijfsonderdelen 

verkocht worden, of dat er nieuwe financieringsarrangementen worden aangegaan. Ook in 

bancaire financieringsarrangementen zijn dergelijke bepalingen vaak aan de orde. Banken 

gebruiken de inhoud van de bepalingen vaak als drukmiddel om bij bijzonder 

beheersituaties bepaalde zaken af te dwingen. Van belang is dat de bepalingen in de 

documentatie passend zijn bij de (toekomstige) financieringsstructuur van de zorginstelling.  

 

Opeisbaarheid lening 

Verder is belangrijk dat een zorginstelling er zeker van is dat ze dit contract kan nakomen. Er 

mogen geen convenanten in staan die de continuïteit bedreigen. Een belangrijk 

aandachtspunt is om goed te kijken naar de voorwaarden voor het opeisbaar worden van de 

hoofdsom en toekomstige rentebetalingen. Een instelling kan overwegen om daarbij aan te 

sluiten op de reguliere bankconvenanten, als die acceptabel zijn. Voor de resterende 

opeisbaarheid moet de zorginstelling een actieplan hebben: hoe mitigeren ze die 

opeisbaarheid? Dit kan bijvoorbeeld door een vertraging van opeisbaarheid in te bouwen bij 

een downgrade. Dit geldt uiteraard ook voor andere financieringsvormen. 
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Houd er echter rekening mee dat een reductie van risico’s nadelig kan zijn voor de 

investeerder. Dit kan als gevolg hebben dat de obligatie niet gekocht wordt of tegen een 

hogere renteopslag. 

 

4.3. Rating Agency 
 

Een rating kan de uitgifte van obligaties eenvoudiger en goedkoper maken. Een rating wordt 

onderhouden met minimaal één jaarlijkse check door het ratingbureau. Een downgrade van 

de rating die is opgenomen in de prospectus kan nadelen hebben. Bij een downgrade kan 

bijvoorbeeld de rente stijgen. Daarnaast kan de lening ook opeisbaar worden.  

 

Relatiebeheer  

Kapitaalmarktfinanciering aan zorginstellingen is nog geen volwassen markt. Dit zorgt 

ervoor dat de verhandelbaarheid van deze obligaties tot dusver beperkt is. De langlopende 

leningen in de zorgsector zijn vooral interessant voor ‘buy and hold’ financiers die hun 

beheerskosten zo laag mogelijk willen houden. De periodieke verantwoording en daarmee 

samenhangende contacten zijn daarom doorgaans veel beperkter dan bij een bancaire 

financiering.  

 

Zowel bij een private als publieke uitgifte is het relatiebeheer vaak minimaal. Feitelijk neemt 

bij kapitaalmarktfinanciering de rating agency de zichtbare (periodieke) herbeoordeling 

over. Bij private financiers is namelijk vaak geen tussentijdse verantwoording nodig, zolang 

de rating ‘investment grade’ is. Kopers van publieke obligaties beschikken meestal ook niet 

over diepgaande kennis van de Nederlandse zorgsector. In tegenstelling tot banken en het 

WfZ voeren zij doorgaans geen periodieke revisie uit waarvoor informatie moet worden 

aangeleverd. Ook het voeren van tussentijdse (herbeoordelings-) gesprekken is niet 

gebruikelijk.  

 

Bij private transacties is een jaarlijkse check-up van de rating doorgaans wel aan de orde. 

 

4.4. Financieringsstructuur 
 

Bij een publieke uitgifte wordt het volledige bedrag direct in zijn geheel gestort. Dit kan 

leiden tot een overliquiditeit, omdat de beoogde investering nog niet (volledig) is 

gerealiseerd. Het tijdelijk stallen van het geld levert doorgaans minder op dan het kost, 

waardoor sprake is van een extra kostenpost. Een oplossing: knip een obligatie-uitgifte op in 

kleinere porties. Bij private transacties kan dat soms via een ‘delayed drawdown schema’: 

gespreide stortingen die beter matchen met de financieringsbehoefte van dat moment. 

 

Juiste match tussen afschrijving en aflossingsstructuur 

Zorgvastgoed heeft doorgaans een beperkte restwaarde vanwege functionele veroudering. 

Van een exit yield is meestal geen sprake, zeker als het om vastgoed met een specifieke 
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functie gaat. Om een mismatch tussen de financiering en het gefinancierde object te 

voorkomen, ligt lineaire aflossing daarom voor de hand.  

 

Voorkomen van herfinancieringsrisico’s 

Net als bij bancaire leningen kan een ‘bullet’ of ‘balloon’11 met een kortere looptijd voor een 

herfinancieringsrisico zorgen. Een grote aflossing in één keer kan een struikelblok zijn. De 

instelling kan dit risico mitigeren door een spaarsaldo op te bouwen. 

 

Is lineaire aflossing niet mogelijk? Dan kan het opknippen van een uitgifte in kleinere bullet-

obligaties met verschillende looptijden een oplossing zijn. Op deze manier ontstaat alsnog 

een lineair aflosschema.  

 

Toegang tot financiering 

Soms heeft een zorginstelling (tijdelijk) behoefte aan extra werkkapitaal. Bijvoorbeeld bij 

problemen met registratie/facturatie van zorgproducten of de afbouw van bevoorschotting. 

Ook reorganisatiekosten of tegenvallers in bouwprojecten waarvoor (nog) geen langlopende 

financiering is aangetrokken12 zorgen ervoor dat extra werkkapitaal nodig is. Voor een 

instelling is het goed om reële financieringsopties te hebben wanneer zo’n 

liquiditeitsbehoefte ontstaat. 

 

Het WfZ en de Europese Investeringsbank (EIB) verstrekken geen werkkapitaal. De ervaring 

is dat de bereidheid bij banken om werkkapitaal te verstrekken toeneemt als de bank 

voldoende risicodragend betrokken is bij de langlopende financiering (ervan uitgaande dat 

geldnemer een vertrouwenwekkend toekomstperspectief kan bieden). Om die reden hecht 

het WfZ waarde aan ongeborgde betrokkenheid van een bank bij de langlopende 

financiering.  

 

Obligatiehouders verstrekken in principe ook geen werkkapitaal in geval van nood. Voor het 

aantrekken van werkkapitaal zijn zorginstellingen daarom aangewezen op banken. 

Uitgaande van lineaire aflossing neemt de ongeborgde bancaire financiering geleidelijk af 

als er tussentijds geen nieuwe ongeborgde bancaire leningen worden aangetrokken. De 

toegang tot werkkapitaal kan hiermee (op termijn) in de knel komen. Het is van belang hier 

rekening mee te houden als voor nieuwe financieringsbehoeften geen gebruik meer wordt 

gemaakt van ongeborgde bancaire financiering. 

 

 

 
11 Een bullet aflossing is een lening zonder tussentijdse aflossing. Een balloon is een lening met voor een deel tussentijdse 

jaarlijkse aflossingen en een restant aflossing van het overige deel aan het einde van de looptijd. 
12 Dit kan andersom ook gelden als projecten goedkoper uitvallen, (deels) geannuleerd worden, of bij andere meevallers 

gedurende de looptijd van de lening. Als er niet op voorhand aflossingsmogelijkheden zijn opgenomen, kan een obligatie alleen 

worden teruggekocht als de obligatiehouder akkoord gaat met het bod (met positieve of negatieve ‘boeterente’). 
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Een alternatieve manier om aan werkkapitaal te komen: ‘kort geld’ ophalen op de geldmarkt 

via ‘Commercial Paper’13. Het is echter de vraag of dit een reële en/of betaalbare optie is bij 

een (tijdelijke) verslechtering van de kredietwaardigheid. 

 

Risico’s in de financieringsstructuur worden nadrukkelijk meegewogen door Rating 

Agencies en (nieuwe) financiers. Daarbij kijken ze ook naar de documentatie van andere 

leningen. Risicovolle financieringsconstructies kunnen daarmee problemen opleveren bij 

het zoeken naar toekomstige langlopende financieringen. 

 

4.5. Zekerheden en faillissementen 
 

Afwijkende afspraken over zekerheden 

Banken en het WfZ werken met gedeelde zekerheden (hypotheek; of uitgaande van de 

verhaalsregeling een pandrecht roerende zaken). De verdeling is daarbij naar rato van 

betrokkenheid van de financiering. Nieuwe financiers kunnen ‘toetreden’ tot deze regeling. 

Toetreding is in principe ook mogelijk voor obligatiehouders, waarbij de huidige partijen daar 

wel mee moeten instemmen. Deelname zorgt naar verwachting voor meer eensgezindheid 

van de schuldeisers en mogelijke inzet op continuïteit. 

 

Banken en het WfZ beschikken over een ‘werkorganisatie’ waardoor royementen op 

zekerheden betrekkelijk eenvoudig verleend kunnen worden als activa verkocht worden. 

Omdat institutionele beleggers vaak gericht zijn op grote volumes en lage uitvoeringskosten, 

beschikken zij doorgaans niet over een dergelijk ‘apparaat’. Het verkrijgen van een royement 

op zekerheden, of het delen van zekerheden met nieuwe financiers, kan daardoor lastiger 

zijn. In sommige gevallen zijn institutionele partijen bereid een beheerkantoor te machtigen 

om binnen een bepaald mandaat royementen en andere wijzigingen af te wikkelen.  

 

Senior unsecured 

De verwachting is dat het grootste deel van de obligaties de positie ‘senior unsecured’ 

hebben. Dit betekent dat beleggers gelijk staan aan andere senior investeerders (‘Pari 

Passu’) en voorrang hebben op achtergestelde schuldeisers. Voor institutionele beleggers 

kan het echter bezwaarlijk zijn als ze ten opzichte van overige financiers geen gelijke 

zekerhedenpositie hebben. Een investeerder van een (Senior) ‘unsecured’ obligatie kan 

verlangen dat een deel van het vastgoed buiten de hypotheekakte valt. Een opgenomen 

‘negative pledge’ clausule in de prospectus verbiedt de vestiging van nieuwe zekerheden 

ten gunste van andere schuldeisers op alle of een deel van de activa en goederen. Varianten 

op het vestigen van zekerheden op vastgoed en andere materiële vaste activa kunnen ook 

aan de orde zijn, bijvoorbeeld zekerheden op vorderingen. Over het algemeen eisen 

investeerders bij kleinere obligaties meer zekerheden, doordat het inzicht in de instelling 

 

 
13 De Geldmarkt is in essentie ‘marktfinanciering’ met een looptijd korter dan 1 jaar, hoogstwaarschijnlijk gaat dit via 

commercial paper (obligaties met een looptijd korter dan een jaar). Kapitaalmarktfinanciering heeft een langere looptijd >3 

jaar). 
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beperkter is dan bij grote bedrijven. Daarover zijn immers meer publicaties en analyses 

inzichtelijk. 

 

De belangen tussen financiers met verschillende zekerhedenposities kunnen uiteenlopen. 

Van belang is daarbij het besef dat zekerheden niet enkel als doel hebben om ‘recovery’ te 

bieden bij een default, maar ook een positie bieden bij het opstellen van een herstelplan om 

een default te voorkomen of op te heffen. 

 

Verslechtering kredietwaardigheid 

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat financiële resultaten achterblijven bij 

eerdere verwachtingen. Denk aan externe factoren als veranderde regelgeving of 

overheidsbezuinigingen of aan interne oorzaken als kostenoverschrijdingen bij nieuwbouw 

of ICT-projecten. Dit kan vervolgens resulteren in het breken van convenanten en/of in een 

‘downgrade’ van de rating. 

 

In obligatiedocumentatie staat wat er gebeurt bij het verslechteren van de afgesproken 

convenanten (waaronder vaak de credit rating). Dit gaat om een reeks aan gevolgen: 

bijvoorbeeld het op een bepaalde manier aanwenden of vastzetten van gelden, hogere 

rentes, versnelde afbetaling, opeising van de lening, et cetera. Dit wijkt in hoofdlijnen niet af 

van afspraken die aan de orde zijn bij ongeborgde bancaire financiering. Tegelijkertijd staat 

in de documentatie vaak ook een maximum aantal ‘reparaties’ (cures) die de zorginstelling 

mag gebruiken om het probleem op te lossen. 

 

Een instelling kan een ‘remweg’ opnemen in de prospectus. Daardoor leidt een incidentele 

tegenvaller niet direct tot de opeisbaarheid van de financiering. De remweg gaat 

bijvoorbeeld over de termijn waarbinnen de financiële ratio’s weer binnen de convenanten 

moeten passen. Of het aantal ‘notches’ waarmee de rating mag dalen voordat sprake is van 

opeisbaarheid.  

 

Goed om te vermelden is dat institutionele beleggers ten opzichte van banken en het WfZ 

een afwijkend handelingsperspectief kunnen hebben. Zij participeren minder snel in een 

afstemming over hulp bij herstelscenario’s, door de eerder genoemde focus op lage 

uitvoeringskosten. Aan de andere kant is de aanvullende informatiebehoefte ook beperkter. 

Zeker bij publieke obligaties zou een institutionele partij eenvoudiger over kunnen gaan tot 

verkoop aan derden, mogelijk met een korting.  

 

Opeisingsgronden 

Voor WfZ geborgde leningen zijn er geen opeisingsgronden, ook niet bij een verslechtering 

van de kredietwaardigheid. Bij bancaire financiering bestaan deze opeisingsgronden wel. 

Toch maakt een bank daar waarschijnlijk geen gebruik van, omdat ze vanwege de lage loan 

to value meer baat hebben bij continuering van de bedrijfsvoering, en dat is uiteraard 

onmogelijk na opeising van de financiering. Bovendien kan opeising bij een zorginstelling 

ook reputatieschade opleveren voor banken. 
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Het is mogelijk dat kapitaalmarktpartijen die geen onderdeel uitmaken van de (gedeelde) 

zekerhedenstructuur en andere afspraken, eerder de verstrekte financiering opeisen bij een 

verslechtering van de kredietwaardigheid. De belangen tussen financiers kunnen dan snel 

uiteenlopen. Dit zorgt ervoor dat herstructureringsoplossingen gericht op continuïteit 

kunnen worden geblokkeerd. Omdat in de zorgsector nog geen ervaringen zijn met 

dergelijke situaties in combinatie met kapitaalmarktfinanciering, kan dit als een 

onzekerheid worden gezien door andere financiers. 

 

Doorverkopen obligaties 

Investeerders (en banken) kunnen obligaties op elk gewenst moment doorverkopen aan een 

andere partij. Dit kan ongemerkt gaan, omdat betalingen vaak via een administratiekantoor 

lopen. Het is niet vanzelfsprekend dat de backoffice van de CSD de instelling hierover 

proactief informeert. Advies is om met de CSD hierover expliciet afspraken te maken. We 

verwachten dat dit soort transacties normaal gesproken niet vaak aan de orde zal zijn bij 

leningen van zorginstellingen. Langlopende leningen van zorginstellingen lijken namelijk in 

eerste instantie vooral aantrekkelijk voor partijen die gericht zijn op een ‘buy and hold’ 

strategie, zoals pensioenfondsen. 

 

Bij een verslechtering van de kredietwaardigheid kan een institutionele belegger echter 

(vanuit bijvoorbeeld haar beleggingsstatuut of mandaat) gedwongen worden de leningen 

door te verkopen. Bijvoorbeeld als de rating zakt onder BBB-, wat doorgaans niet meer als 

‘investment grade’ gekwalificeerd wordt. De verkoop van de obligatie gaat dan vaak met een 

‘korting’, omdat de kredietwaardigheid verslechterd is. Zeker als een zorginstelling niet 

meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kunnen investeerders kiezen om de obligatie 

met een hoge ‘korting’ te verkopen. 

 

Buiten de zorgsector zijn er ervaringen dat dergelijke leningen vervolgens worden gekocht 

door partijen die gericht zijn op het agressief uitwinnen van zekerheden of het opeisen van 

de lening. Deze partijen hebben als doel het realiseren van een maximale recovery. 

Dergelijke partijen maken daarbij ten opzichte van bekende bancaire financiers in 

Nederland mogelijk andere afwegingen ten aanzien van potentiële reputatieschade. Met 

andere woorden: mogelijke reputatieschade speelt geen of een beperkte rol in hun keuze 

om door te verkopen. Dit kan het proces na een ‘default’ lastiger maken voor zowel andere 

schuldeisers (inclusief WfZ en banken) en de zorginstelling zelf. Het is echter lastig om 

hierover conclusies te trekken, omdat er geen praktijkervaringen zijn van kapitaalmarkt 

gefinancierde Nederlandse zorginstellingen die te maken hebben gehad met een ernstige 

verslechtering van de kredietwaardigheid. Hoewel een dergelijk scenario waarschijnlijk niet 

de eerste oplossing zal zijn, kunnen de gevolgen wel ingrijpend zijn.  

 

Instellingen kunnen voorkomen dat de obligaties worden doorverkocht aan partijen die 

gericht zijn op agressieve uitwinning. Daarvoor kunnen ze in de documentatie opnemen aan 

welke partijen wél (partijen insluiten) of níet (partijen uitsluiten) verkocht mag worden. Een 

dergelijke bepaling kan bij de initiële emissie voor sommige partijen echter aanleiding zijn 
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om niet in te stappen, een hogere rente te eisen of andere aanvullende voorwaarden te 

stellen. 
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5. Aandachtspunten vanuit WfZ 

perspectief 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop het WfZ de financieringsstructuur 

beoordeelt. Daarbij benoemen we specifiek aspecten die te maken hebben met 

kapitaalmarktfinanciering. Dit kent een gedeeltelijke overlap met de aandachtspunten en 

afwegingen voor de zorginstellingen, zoals opgenomen in het voorgaande hoofdstuk. De 

risico’s voor een zorginstelling zijn immers vaak dezelfde risico’s die we in kaart brengen 

voor een garantieverlening. 

 

Voordat we daarop ingaan, benoemen we graag eerst de primaire doelstelling van het WfZ. 

We zetten ons in om de continuïteit van financiering van deelnemende zorginstellingen te 

bevorderen en daarmee de continuïteit van de zorgverlening. Daarnaast leidt een WfZ 

garantie tot rentevoordeel voor de deelnemende organisaties. 

 

We bereiken ons doel door garanties op leningen te verstrekken. Deze garantie houdt in dat 

het WfZ de betalingsverplichtingen overneemt als de zorginstelling daar zelf niet meer aan 

kan voldoen. Het gaat dan om de rente en aflossing aan de financier (bank of belegger).  

 

Bij deze rol past het meedenken over een goed risicomanagement bij (deelnemende) 

zorginstellingen. Zo letten we scherp op de risico’s die verbonden zijn aan garantieverlening 

om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op de garanties. Dat doen we door 

een uitgebreide risicobeoordeling uit te voeren vóór de garantieverlening. Hieruit moet 

duidelijk worden of de zorginstelling haar financiële positie en bedrijfsvoering voldoende op 

orde heeft, of de investeringsplannen haalbaar en betaalbaar zijn en of er in de 

leningencontracten met andere financiers geen onacceptabele risico’s besloten liggen. 

 

Het bovenstaande impliceert automatisch dat risicovolle elementen in de 

financieringsstructuur nadelig kunnen zijn voor toekomstige garantiemogelijkheden. Ook 

banken en andere financiers wegen de financieringsstructuur mee bij het besluit om nieuwe 

leningen te verstrekken.  

 

5.1. Algemene kaders financieringsstructuur 
 

Het WfZ geeft garanties af voor lange periodes (gemiddeld voor meer dan twintig jaar, maar 

ook dertig jaar behoort tot de mogelijkheden). Dit maakt het voor ons van belang om zo 

goed mogelijk in te schatten wat beslissingen van nu betekenen voor de lange termijn. Een 

beoordeling van de financieringsstructuur maakt deel uit van de risicobeoordeling. Dat doen 

we zowel bij verstrekking van nieuwe garanties als bij de periodieke herbeoordeling. 
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De beoordeling van een kapitaalmarktfinanciering vindt ook in dit perspectief plaats 

 

5.2. Beoordelingskaders kapitaalmarktfinanciering 
 

Het WfZ beoordeelt elke casus op zijn merites. We proberen vooraf wel zo transparant 

mogelijk te zijn over de kaders van een beoordeling van een financieringsverzoek of een 

herbeoordeling. Bij de beoordeling van kapitaalmarktfinanciering kijken we naar 

verschillende aspecten. We sommen ze hier eerst op, daarna gaan we er dieper op in. Het 

gaat om:  

 

• financiering passend binnen financieringsstructuur 

• toegang tot kortlopende bancaire financiering van werkkapitaal 

• positie van WfZ door de prospectus 

• verdeling van zekerheden 

• gelijke gerichtheid belangen financiers 

 

Financiering passend binnen financieringsstructuur 

Een passende financieringsstructuur is belangrijk, zowel voor de deelnemer als het WfZ en 

de banken. Wanneer sprake is van bullet/balloon leningen met grote aflossingen geeft dit 

een beschikbaarheids- en renterisico bij een herfinanciering. De omvang hiervan moet voor 

de zorginstelling te dragen zijn (indicatief jaarlijks ca. 10-15% van de restschuld van de 

uitstaande financiering). Een serie van obligaties met wisselende looptijden kan dit 

grotendeels opvangen, waarbij de afloop een lineaire aflossing creëert. Dit sluit ook beter 

aan bij de waardedaling van het gefinancierde object. 
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Toegang tot werkkapitaal 

Een instelling moet reële financieringsopties hebben bij een mogelijke liquiditeitsbehoefte. 

Banken zijn eerder bereid tot het verstrekken van aanvullende kortlopende financiering 

naarmate de risicodragende betrokkenheid van die bank in de langlopende financiering 

groter is. Dat geldt zeker bij financiële problemen. Daarom vinden we het belangrijk dat er 

een betekenisvol bancair ongeborgd aandeel in de langlopende leningenportefeuille is 

opgenomen. Bij beoordeling van nieuwe garantieverzoeken is dit onderdeel van de het 

afwegingskader. Het afbouwen van ongeborgde bancaire financiering tot marginale volumes 

kan nadelige gevolgen voor een zorginstelling hebben: de bereidheid van het WfZ om nieuwe 

garanties te verstrekken neemt daardoor af. 

 

Positie van WfZ en de prospectus 

De uitgever (de zorginstelling) bepaalt zelf de voorwaarden in de prospectus. In de 

prospectus kunnen tal van afspraken staan die invloed hebben op het risicoprofiel van de 

financieringsstructuur. Denk bijvoorbeeld aan ingebedde derivaten/optionaliteiten. Het WfZ 

adviseert daarom een prospectus eenvoudig te houden, zowel als het gaat om de structuur 

als om de convenanten. 

 

Het WfZ beoordeelt bij de behandeling van een garantieverzoek14 of de prospectus geen 

bepalingen bevat:  

• die de huidige positie van het WfZ (potentieel) verzwakken  

• niet gepast zijn voor de zorginstelling 

• de continuïteit van de zorginstelling (op termijn) in gevaar brengen 

 

We kijken daarbij onder meer naar: 

• de opeisingsgronden  

• het passend zijn van de convenanten als DSCR en solvabiliteit, met voldoende 

ruimte tot de businesscase/reguliere bedrijfsvoering  

• vrijheden van deelnemer zoals directe/tussentijdse aflossing  

• verstrekte zekerheden 

• het risicoprofiel van de businesscase 

 

Een dergelijke beoordeling geldt trouwens ook voor een financieringsovereenkomst met een 

bank of andere partij. 

 

Verdeling van zekerheden 

Het WfZ staat niet op voorhand afwijzend tegenover het opnemen van een obligatiehouder 

in de verhaalsregeling. Andere betrokken partijen moeten hier ook mee instemmen. Het niet 

opnemen in de zekerheidsregeling versterkt weliswaar de positie van het WfZ, omdat de 

 

 
14 Of bij een situatie waarbij een bestaande deelnemer overweegt om ongeborgde financiering via de kapitaalmarkt aan te 

trekken.  
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schuldratio ten opzichte van de hypotheek lager is. Het kan echter ook voor de 

obligatiehouders aanleiding geven om bij een verslechtering van de kredietwaardigheid 

eerder over te gaan tot opeising van de lening. Zij hebben immers geen hypothecaire 

zekerheden. 

 

Een ‘negative pledge’ in de documentatie van een obligatielening kan een obstakel vormen 

bij toekomstige (on)geborgde financiering. Er mag in dat geval niet zomaar hernieuwd 

hypotheek worden gevestigd op vastgoed (en ook geen hernieuwd pandrecht op 

bedrijfsuitrusting). Dit kan het vestigen van zekerheden door banken en het WfZ 

belemmeren. Zijn de obligatiehouders geen onderdeel van de gedeelde zekerheden? Dan 

moet bovendien beoordeeld worden of de andere gegeven zekerheden vanuit de prospectus 

niet de positie van het WfZ ondermijnen. 

 

Gelijkgerichtheid belangen financiers 

Een belangrijke vraag voor financiers: wie heeft welke positie bij een verslechtering van de 

kredietwaardigheid? Zo kan het WfZ in tegenstelling tot banken en institutionele beleggers 

niet de risico-opslag verhogen en ook niet de lening opeisen. Het WfZ ziet een default 

daarom als laatste optie. Terwijl andere geldgevers vanuit hun positie andere afwegingen 

kunnen maken. Het opeisen van leningen kan daarbij bijvoorbeeld een faillissement 

triggeren. 

 

Voor een herstelplan kan het een belemmering zijn als de belangen tussen de financiers 

niet gelijk zijn. Onderliggend kan dit worden veroorzaakt door onderlinge afwijkingen in 

documentatie, structuur en zekerheden. In een ongunstig scenario kan een van de 

financiers (al dan niet met een klein belang, minder gevoelig voor reputatieschade, et 

cetera) oplossingen blokkeren om andere partijen onder druk te zetten. Het is daarom in het 

belang van de zorginstelling zorg te dragen voor een evenwichtige verdeling van belangen 

tussen betrokken financiers, en daarmee zoveel mogelijk te voorkomen dat één financier 

een oplossing blokkeert. 

 

Niet gelijkgerichte belangen tussen betrokken financiers zijn niet altijd te voorkomen, maar 

van belang is dat dat de positie van een geldgever passend is bij zijn positie in de 

financieringsstructuur. 

 

Andere bespiegelingen 

Een rating is voor het WfZ van secundair belang en zeker niet doorslaggevend voor het 

afgeven van een borgstelling. Het WfZ kijkt vanuit de businesscase van een zorginstelling 

met name naar het langetermijnperspectief. Daarbij hechten we waarde aan de visie van 

verzekeraars en zorgkantoren over de rol van de instelling in de regio. Dit naast – uiteraard – 

een solide en vertrouwenwekkende businesscase van de zorginstelling. We waarderen wel 

de disciplinerende werking voor een instelling voor het behouden van de rating. 

 

Het is van belang dat de zorginstelling een goed zicht heeft op het product in de vorm van 

een obligatie/prospectus en de consequenties die daaruit voortkomen. Een onafhankelijke 
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externe adviseur is daarbij een goede ondersteuning.. Het WfZ is altijd bereid om te sparren 

met zorginstellingen die kapitaalmarktfinanciering overwegen (en over documentatie die 

daarbij aan de orde is).  

 

5.3. Resumé 
 

Kapitaalmarktfinanciering kan voor sommige zorginstellingen een goede aanvulling zijn op 

geborgde en ongeborgde bancaire financiering. De werking en dynamiek van 

kapitaalmarktfinanciering wijkt op een aantal punten echter wezenlijk af van de 

gebruikelijke financieringsvormen. Daarom is het niet automatisch een alternatief voor 

geborgde of ongeborgde bancaire financiering. Een goede integrale afweging is belangrijk. 

 

Daarnaast is het goed om vooruit te kijken: blijft ook in de toekomst toegang tot financiering 

mogelijk? Een instelling kan daarbij nadenken over onder meer de volgende vragen:  

 

• In hoeverre is mogelijk sprake van onaanvaardbare risico’s of voorwaarden voor 

nieuwe toetreders in de financiering?  

• Hoe verhouden de financieringsvormen zich tot elkaar?  

• Zijn de belangen van de financiers (ook bij een verslechterde kredietwaardigheid) 

gelijk?  

 

De antwoorden op deze vragen vormen een vertrekpunt voor een goede 

financieringsstrategie. 



 

 

 
 


