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Enkele kernpunten uit het jaarverslag WFZ 2018 
 

 

Garanties 

 

In het 2018 is garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is een forse 

daling ten opzichte van het voorgaande jaar (2017: 247 miljoen euro). Het totaal van uitstaande garanties 

op langlopende leningen is de laatste jaren afgenomen, en bedroeg ultimo 2018 7.106 miljoen euro. Ultimo 

2017 was dit 7.571 miljoen euro. Dit is een afname van 465 miljoen euro (-6,1%).  

 

 

 

 

Het in 2018 gerealiseerde garantievolume van 100 miljoen euro weerspiegelt het lage niveau van 

investeringsinitiatieven door zorginstellingen van enkele jaren geleden. De doorlooptijd tussen de 

toezegging van een WFZ-garantie en het moment  waarop deze wordt verzilverd bedraagt immers vaak 

meerdere jaren. Hoewel de daling naar 100 miljoen euro op het eerste gezicht anders doet vermoeden, lijkt 

een opgaande lijn te zijn ingezet.  

 

Een eerste signaal dat er sprake is van een opleving in investeringsplannen van zorginstellingen is het 

oplopende garantietegoed. Naast de 100 miljoen aan garanties die daadwerkelijk werden opgenomen, zat 
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er eind 2018 ruim 300 miljoen euro aan eerder door het WFZ gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’ 

(eind 2017 was dit ongeveer de helft). Deze toezeggingen kunnen in de komende jaren worden verzilverd.  

 

Een tweede signaal is het toenemende aantal nieuwe garantieverzoeken. In 2018 werden 43 

borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 37 geheel of gedeeltelijk werden gehonoreerd). Dit is een 

lichte toename (+16%)  ten opzichte van 2017 waarin 37 verzoeken werden afgehandeld (waarvan er 23 

werden gehonoreerd). Ook het aantal nieuwe aanvragen (10) in de eerste twee maanden van 2019 

ondersteunt het beeld van een licht stijgende lijn.  

 

De verwachting van het WFZ voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen terughoudend 

zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen, en het totaal aan uitstaande garanties ook in de 

komende jaren geleidelijk zal blijven afnemen.  

 

 

Exploitatieresultaat WFZ deelnemers 

 

Het gemiddelde exploitatieresultaat van WFZ-deelnemers heeft in 2017 enig herstel laten zien, na een 

aantal jaren gestage daling. Het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat in 2017 was 1,7% (2016: 0,9%). 

De onderliggende resultaten laten een brede spreiding zien: het grootste exploitatietekort was 21,9%, het 

grootste overschot 14,3%. In totaal hadden 39 deelnemers (13,6%) een negatief exploitatieresultaat (2016: 

79 deelnemers; 27,6%). Per deelsector lopen de gemiddelde exploitatieresultaten uiteen (ziekenhuizen: 

1,4%; gehandicaptenzorg: 2,3%; GGZ: 1,5%; ouderenzorg: 1,8%).  
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Eigen Vermogen WFZ deelnemers 

 

Het gemiddelde weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers was ultimo 2017 27,1%. Dit betekent ten 

opzichte van het voorgaande jaar (2016: 25,9%) een toename van 1,2%-punt. In onderstaande tabel wordt 

een overzicht gegeven van de ontwikkeling per deelsector.  

 

Gemiddeld weerstandsvermogen WFZ-deelnemers per deelsector  

 

Sector 2016 2017 Verandering in 

procentpunt 

Ziekenhuizen (alg. en cat.)  23,1% 24,3% 1,1 

Gehandicaptenzorg 29,4% 30,8% 1,4 

GGZ 23,1% 23,4% 0,3 

Ouderenzorg 30,7% 32,1% 1,4 

 

 
Risicobewaking 

 

Ultimo 2018 stonden 42 deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ (14,7% van het totale aantal 

deelnemers). In 2017 waren dit 48 deelnemers (17%). De deelnemers onder verhoogde bewaking worden 

in drie globale categorieën onderscheiden, naar oplopende ernst van de situatie aangeduid met de kleuren 

geel, oranje en rood. Onderstaande figuur biedt een weergave van de ontwikkeling van het aantal WFZ 

deelnemers onder verhoogde aandacht per risicocategorie in de afgelopen jaren.   
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Over het geheel bezien is het aantal WFZ-deelnemers onder verhoogde aandacht gedaald in 2018. 

Benadrukt moet echter worden dat risicobeoordeling een continu proces is. Het aantal deelnemers onder 

verhoogde bewaking en de risico indeling variëren door het jaar heen. De grafieken geven een 

momentopname weer. Evenals in voorgaande jaren hebben vooral GGZ-instellingen het relatief moeilijk. 

Dit komt ook tot uiting in de volgende grafiek.  

 
 

 
 
 
Risicovermogen WFZ 

 

Ultimo 2018 bedroeg het risicovermogen ruim 285 miljoen euro. Dit is 4% van de restschuld van de 

geborgde leningen. Nemen we als (onwaarschijnlijk) 'worst case scenario' dat alle 'categorie rood'-

deelnemers tegelijkertijd failliet zouden gaan, dan zou het WFZ dit probleemloos kunnen opvangen. Het 

totaalbedrag aan lopende garanties bij deze meest risicovolle deelnemers is 58 miljoen euro. Het 

aanwezige risicovermogen van het WFZ is grofweg het vijfvoudige. Bovendien lost het WFZ niet de 

openstaande schuld ineens af, maar betaalt het WFZ de rente en aflossing gedurende de looptijd van de 

lening. Verder voert het WFZ meer verfijnde risicoberekeningen uit, op basis van Monte Carlo simulaties. 

De schadescenario’s die periodiek worden doorgerekend bevestigen het beeld dat het aanwezige WFZ-

risicovermogen van 285 miljoen euro een zeer degelijke buffer vormt voor het opvangen van mogelijke 

toekomstige garantieschade (en het obligorisico voor deelnemers hierdoor navenant beperkt is). 


