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De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is het garantie-instituut van 
en voor intramurale zorgaanbieders. De primaire doelstelling van het WFZ is de conti-
nuïteit van financiering van zorginstellingen te bevorderen, en daarmee de continuïteit 
van de zorgverlening. Daarnaast is het WFZ bedoeld om rentevoordeel te genereren 
voor de deelnemende organisaties. 

Concretisering doelstellingen
Het WFZ geeft invulling aan deze doelstellingen door het verstrekken van garanties 
op leningen ten behoeve van zorginstellingen. Deze garantie houdt in dat het WFZ de 
betalingsverplichtingen met betrekking tot de rente en aflossing van de desbetreffende 
zorginstelling jegens de financier (bank of belegger) overneemt, als de zorginstelling 
daar zelf niet meer aan kan voldoen. Door deze garantieverlening neemt het WFZ de 
risico’s op die leningen over. 

•	Onder deze condities is de beschikbaarheid van financieringsaanbod verzekerd. 
Om de toetredingsdrempels tot de financieringsmarkt voor zorginstellingen verder 
te verlagen en het palet van aanbieders te verbreden, beschikt het WFZ boven-
dien over de hoogst mogelijke ‘rating’ (AAA) van kredietwaardigheidsbeoordelaar 
Standard & Poor’s. De continuïteit van financiering wordt voor zorginstellingen 
nog versterkt doordat leningen onder WFZ-garantie niet eenzijdig opeisbaar zijn 
door de geldgever. Bovendien hebben WFZ-geborgde leningen veelal een lange 
looptijd, die wordt afgestemd op de levensduur van de investeringen. Hiermee 
wordt het beschikbaarheidsrisico en het prijsrisico op leningen sterk verminderd. 
Vanwege het risicoloze karakter van de lening voor de financier ligt de prijs die de 
zorginstelling moet betalen op het laagst mogelijke niveau. WFZ-borging gene-
reert aldus rentevoordeel voor individuele instellingen en op macroniveau. 

•	Garantieverlening is selectief, en vindt plaats op basis van een grondige risico-
beoordeling met betrekking tot de organisatie, investeringsplannen en financierings-
arrangementen. Gedurende de hele looptijd van de garantieleningen vindt risico-
bewaking plaats door middel van periodieke herbeoordeling van de situatie en 
ontwikkelingen. In dit kader beschikt het WFZ over formele mogelijkheden tot 
risicobeheersing, die besloten liggen in het Reglement van Deelneming. De crite-
ria en voorwaarden die gelden voor deelname aan en garantieverlening door het 
WFZ stimuleren goed financieel management in zorginstellingen.

Financiële structuur 
Om aan eventuele garantieclaims te kunnen voldoen heeft het WFZ een financiële 
buffer die bestaat uit drie lagen. Op de eerste plaats is er het risicovermogen van 
het WFZ (het ‘spaarvarken’). Mocht dit onverhoopt niet voldoende zijn om aan de 
financiële claims te kunnen voldoen, dan kan het WFZ vervolgens van de aange-
sloten deelnemers vragen om financieel bij te springen (de ‘collectebus’). Mocht 
ook dit niet voldoende zijn, dan kan het WFZ in laatste instantie een beroep doen 
op het Rijk (de ‘achtervang’). Deze zekerheidsstructuur verklaart waarom het WFZ 
selectief is met betrekking tot deelname en garantieverlening. Het WFZ beoor-
deelt met het oog op de belangen van de andere deelnemers en het Rijk of een 
zorgaanbieder zijn zaken voldoende op orde heeft om te kunnen toetreden, en of 
de investeringsplannen en de daarbij behorende financieringsarrangementen ver-
trouwenwekkend genoeg zijn om voor WFZ-garantie in aanmerking te komen. Een 
adequate risicobeoordeling en risicobewaking is voor het vertrouwen van de stake-
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holders in het WFZ, alsmede de continuïteit van het WFZ, dan ook van cruciaal 
belang. 

Bestuurlijke structuur
Het WFZ is een zelfstandige stichting, die wordt bestuurd door een eenhoofdige 
directie. De directeur wordt benoemd door, en fungeert onder, een Raad van Toe-
zicht. Deze bestuursstructuur is verankerd in de statuten van het WFZ. Leden van 
de Raad opereren onafhankelijk, en zonder last of ruggenspraak. De Raad is zelf ver-
antwoordelijk voor werving en benoeming van zijn leden. Benoemingen van nieuwe 
leden van de Raad behoeven de formele instemming van de Minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport. De brancheverenigingen ActiZ, GGZ Nederland, 
NVZ en VGN worden in de gelegenheid gesteld om mogelijk geschikte kandidaten 
richting het WFZ kenbaar te maken (er is geen sprake van een formeel recht tot 
voordracht of benoeming). 



Voorwoord
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In 2017 heeft het WFZ garantie verstrekt op 247 miljoen euro aan nieuwe lang lopende 
leningen. In 2016 was dit 229 miljoen euro. Het volume aan nieuwe garanties blijft 
hiermee op een - in historisch perspectief - bescheiden niveau. Dit is slechts in be-
perkte mate het gevolg van aangescherpte beoordelingscriteria of terughoudendheid 
vanuit het WFZ. De belangrijkste oorzaak is de afname van investeringen door intra-
murale zorginstellingen. 

Deze ontwikkeling is niet los te zien van het gevoerde overheidsbeleid. Zowel in 
de cure- als in de care sector is al langer een trend gaande waarbij intramurale zorg 
wordt gesubstitueerd door ambulante dan wel extramurale zorg, zowel op grond van 
kosten- als zorginhoudelijke overwegingen. In combinatie met het strakke macro-
budgetteringsbeleid heeft dit er aan bijgedragen dat de groeiveronderstellingen ten 
aanzien van productie en omzet, die voor intramurale instellingen in het (recente) 
verleden de basis vormden voor hun investeringsplannen en financiële prognoses, in 
veel gevallen zijn achterhaald. In de afgelopen jaren vormden leegstand en krimp in 
de vastgoedportefeuille dan ook meer urgente gespreksthema’s in menige bestuurs-
kamer dan investeringen in nieuwbouw. Ook de onzekerheid die inherent is aan 
transitieprocessen - zowel over de rol en positie van de instelling in de nabije en ver-
dere toekomst, alsook over de inkomstenperspectieven - leidt tot terughoudendheid 
met betrekking tot het aangaan van onomkeerbare langjarige financiële verplichtin-
gen door nieuwe investeringen. Met betrekking tot de lange termijn perspectieven 
voor de curatieve zorg is aanvullend nog op te merken dat naar verwachting de toe-
nemende mogelijkheden op ICT-gebied de wijze van zorgverlening ingrijpend zul-
len veranderen, waardoor de noodzaak van grote fysieke ziekenhuislocaties verder 
zal afnemen. Het WFZ gaat er op grond van deze trends vanuit dat - ondanks een 
moge lijke tijdelijke opleving als gevolg van enige inhaalinvesteringen - het volume 
aan nieuwe garanties in de komende jaren structureel op een lager niveau zal liggen 
dan voorheen. Hierdoor zal ook het totaal uitstaande garantievolume van het WFZ 
in de komende jaren afnemen. 

De geschetste ontwikkelingen werken ook door op de continuïteitsrisico’s bij WFZ-
deelnemers, en indirect op het garantierisico voor het WFZ. Met name de financiële 
‘hoofdlijnenakkoorden’ zijn van invloed op het financiële ‘reilen en zeilen’ van zorg-
instellingen. Met deze van overheidswege opgelegde macrobudgetten worden immers 
feitelijk de inkomsten van individuele zorginstellingen voor een langere periode vast-
gelegd. Voor de komende regeerperiode is hierbij - wederom - kostenbeperking de 
overheersende doelstelling. Vanuit risicoperspectief is dit een punt van aandacht. Het 
stringente financiële beleid van de afgelopen jaren wordt weerspiegeld in de exploita-
tieresultaten van zorginstellingen. Het gemiddelde jaarresultaat van alle WFZ-deel-
nemers is in de periode 2013-2016 gedaald met respectievelijk 0,5%, 0,1%, 0,3% en 
0,6% ten opzichte van het voorgaande jaar: opgeteld een daling van 1,5% in vier jaar. 
Het gemiddelde exploitatieresultaat voor het WFZ-deelnemersbestand komt hiermee 
in 2016 op 0,9%, hetgeen naar ‘marktmaatstaven’ als flinterdun mag worden betiteld. 
In totaal hadden 77 WFZ-deelnemers (26,8%) in 2016 een negatief exploitatieresul-
taat. In het jaar daarvoor waren dit 48 deelnemers (16%). Dit roept de vraag op in 
hoeverre een voortzetting van de strakke budgettering in de komende jaren nog te 
absor beren zal zijn door zorginstellingen. Naarmate de financiële druk op de instel-
lingen toeneemt, nemen de continuïteitsrisico’s navenant toe. 

In het licht van de voorgaande opmerkingen kan het paradoxaal lijken dat het vermo-
gen van het WFZ tot het incasseren van mogelijke toekomstige garantieclaims juist 
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toeneemt (waardoor de kans op het moeten inroepen van het obligo bij deelnemers 
en de achterborg van de overheid afneemt). Het lagere jaarlijkse garantievolume heeft 
weliswaar voor het WFZ een afvlakking van de disagio-inkomsten in euro’s tot gevolg, 
maar in combinatie met het eveneens absoluut afnemende garantietotaal neemt het 
risicovermogen als percentage van de uitstaande verplichtingen juist relatief sterk toe. 
Met betrekking tot het risicomanagement van het WFZ is verder van belang dat in 
het verslagjaar verfijningen zijn aangebracht in het modelmatig doorrekenen van de 
toekomstige financiële situatie van het WFZ onder uiteenlopende veronderstellingen. 
In 2018 worden deze financiële scenario-analyses verder uitgebreid met schadekans-
berekeningen. Voor het inzicht in de risico’s op totaalniveau en het bewaken van de 
financiële degelijkheid van het WFZ zijn dit waardevolle verbeteringen. 

Herman Bellers,
directeur WFZ
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InleIdIng 

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft een bijzondere positie: het is een 
private stichting, geen beursgenoteerde onderneming, en - ondanks de nauwe banden 
met de overheid - geen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Raad van Toezicht van 
het WFZ richt zich enerzijds op de realisering van de maatschappelijke functie en 
doelstellingen van het WFZ (met als kerntaak het voor deelnemers bevorderen van 
continuïteit van financiering tegen zo laag mogelijke kosten). Het toezicht richt zich 
anderzijds op de realisering van interne organisatiedoelstellingen op strategisch en 
beleidsmatig niveau (bijvoorbeeld met betrekking tot: deelname, garantieverlening, 
producten en diensten, organisatorische en procedurele vormgeving, risicobeheer, 
klantentevredenheid, personeelsbeleid en het financiële beheer). De Raad staat de di-
rectie hierbij gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De Raad vervult tevens de 
werkgeversrol ten aanzien van de directie. In dit verslag verantwoordt de Raad zich 
over de wijze waarop hij het afgelopen jaar vorm en inhoud gaf aan zijn toezichthou-
dende en adviserende verantwoordelijkheid.

WerkWIjze 

De Raad komt zo vaak bijeen als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, maar tenmin-
ste vijfmaal per jaar. Naast de reguliere vergaderingen wordt één keer per jaar een spe-
ciale vergadering belegd, waarin een actueel beleidsthema wordt uitgediept. Voorts 
vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het eigen functioneren en dat van de direc-
teur. Het functioneringsgesprek met de directeur wordt gevoerd door een delegatie 
van de Raad en vindt plaats separaat van de raadsvergaderingen. Van dit gesprek wordt 
een verslag gemaakt dat na akkoordbevinding onder alle leden van de Raad wordt ver-
spreid. Het functioneringsgesprek heeft in 2017 plaatsgevonden in maart. Verder is 
sprake van frequente tussentijdse informatie-uitwisseling en inhoudelijke afstemming 
tussen de voorzitter van de Raad en de directeur. Jaarlijks is de externe accountant aan-
wezig in de vergadering van de Raad, bij de bespreking van de jaarrekening. 

Een lid van de Raad wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar, met de 
mogelijkheid eenmaal herbenoemd te worden. De Raad bestaat uit leden met uiteen-
lopende ervaring en deskundigheden, teneinde het brede spectrum van verantwoorde-
lijkheden en externe invloeden met betrekking tot het WFZ goed te kunnen overzien.

onafhankelIjkheId 

Uitgangspunt is dat de Raad zodanig wordt samengesteld dat de leden ten opzichte 
van elkaar, de directeur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kun-
nen opereren. Om elke schijn van belangenverstrengeling, belangentegenstelling 
of aantasting van de onafhankelijkheid te vermijden heeft de Raad specifieke zorg-
vuldigheidsregels vastgesteld. Dit is formeel vastgelegd in het Reglement voor de Raad 
van Toezicht WFZ, dat via de website van het WFZ openbaar is. In dit verband zijn de 
volgende kernpunten te noemen:

•	Het WFZ is opgericht door de brancheverenigingen van intramurale zorginstel-
lingen en het Ministerie van VWS. De Raad kent echter expliciet geen (direct of 
indirect) geoormerkte zetels voor de oprichtende partijen.
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•	Een lid van de Raad geldt in elk geval als niet-onafhankelijk wanneer het lid (dan 
wel degene waarmee een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd) in de 
drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of directeur van het WFZ is 
geweest, of een persoonlijke financiële vergoeding van het WFZ ontvangt (anders 
dan de vergoeding voor de werkzaamheden als lid van de Raad). 

•	De Raad stelt de algemene kaders vast voor het WFZ-bureau, maar is ten principale 
niet betrokken bij de besluitvorming over specifieke casuïstiek (zoals: besluitvor-
ming over toelating of afwijzing van individuele deelnemers of periodieke herbe-
oordelingen en op basis daarvan door het WFZ genomen maatregelen, garantie-
verlening aan individuele deelnemers, individuele goedkeuringsverzoeken inzake 
fusie, splitsing, omzetting van rechtsvorm of statutenwijziging, enzovoorts).

•	Omdat de kans op een belangenconflict of ongewenste beeldvorming op grond van 
de voorgaande punten op voorhand reeds aanzienlijk wordt beperkt, wordt deel-
name aan de Raad niet onverenigbaar geacht met het gelijktijdig bekleden van een 
toezichthoudende functie bij een deelnemende zorginstelling (temeer daar deze 
functie relevante en actuele kennis oplevert die ook voor het WFZ van belang is). 

•	Hierbij is wel de zorgvuldigheidsvereiste van kracht dat leden van de Raad in elk 
geval direct moeten aftreden indien (met betrekking tot de zorgorganisatie waar-
aan zij eventueel als toezichthouder verbonden zijn) sprake is van een ‘code rood’ 
kredietwaardigheidsbeoordeling, aanwijzingen, boetes, of andere conflicten of ge-
schillen in relatie tot het WFZ. 

•	Een bestuurlijke functie bij een intramurale zorginstelling op het werkterrein van 
het WFZ is vanwege de mogelijkheid van ongewenste belangenverstrengeling, 
belangentegenstelling of aantasting van de onafhankelijkheid op voorhand niet 
verenigbaar met een lidmaatschap van de Raad.

•	Ook personen die actief zijn in een rol als belangenbehartiger of betaald adviseur 
op het werkterrein van het WFZ komen om deze redenen niet voor benoeming in 
aanmerking.

Deze uitgangspunten zijn vanzelfsprekend van kracht voor zowel zittende leden als 
bij de werving van nieuwe leden van de Raad.

samenstellIng 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2017 gewijzigd. In de april-vergade-
ring is afscheid genomen van de voorzitter, de heer V.I. Goedvolk, wegens het berei-
ken van de maximale zittingstermijn. De heer Goedvolk maakte deel uit van de Raad 
sinds eind 2007 en heeft door zijn brede kennis en ervaring een waardevolle bijdrage 
geleverd aan het functioneren van de Raad en van het WFZ. De Raad is hem dankbaar 
voor zijn niet aflatende inzet en betrokkenheid.

De Raad van Toezicht bestond eind 2017 uit de volgende leden:
mevrouw drs. A.C. van Huffelen, voorzitter
de heer prof. dr. P.A.H. van Lieshout, vicevoorzitter
mevrouw prof. dr. J.M. Bensing 
de heer dr. ir. P.C.J. Leijh 
mevrouw drs. M.P.M. Ockhuizen
de heer prof. dr. F.F.H. Rutten

Voor cv’s (met informatie over nevenfuncties) zie de WFZ-website.
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Werk zaamheden In 2017

De Raad is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. Hiervan waren vier bijeenkomsten 
te kwalificeren als reguliere vergaderingen. In augustus heeft een themabijeenkomst 
plaatsgevonden over twee onderwerpen die vooral het functioneren van zieken huizen 
raken, namelijk de wijze waarop partijen thans bij ziekenhuis ‘Bernhoven’ invulling 
geven aan de zorgverlening, en de lopende en toekomstige ICT-ontwikkelingen bij 
ziekenhuizen alsmede de gevolgen daarvan. De gedachtewisselingen werden bij beide 
thema’s ingeleid door een direct betrokken lid van de Raad van Bestuur. 

De primaire activiteiten van het WFZ zijn risicobeoordeling en risicobewaking. De 
garantierisico’s voor het WFZ worden bepaald door de risico’s met betrekking tot de 
continuïteit van de aangesloten zorginstellingen, waarbij de veranderende beleids-
matige context een belangrijke factor is. De beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg-
sector, alsmede de doorwerking hiervan op de risicoprofielen van zorginstellingen, 
zijn dan ook een voortdurend agendapunt in de vergaderingen van de Raad van Toe-
zicht. Andere wederkerende aandachtspunten voor de Raad zijn:
•	De algemene gang van zaken binnen het WFZ-bureau.
•	De ontwikkelingen bij het WFZ met betrekking tot deelname en garantieverlening.
•	De beleggingsportefeuille van het WFZ.
•	De periodieke inkomsten en uitgaven van het WFZ in relatie tot de begroting. 

Enkele specifieke thema’s die in raadsvergaderingen aandacht hebben gevraagd waren: 
•	Het beleid van het WFZ inzake het terugdringen van het ‘stallen’ van opbrengsten 

op ‘geblokkeerde rekeningen’ bij vastgoedverkopen door WFZ-deelnemers. 
•	De nieuwe governancecodes voor de zorgsector en het bedrijfsleven, en de door-

werking hiervan naar het WFZ.
•	De opzet en de resultaten van een intern medewerkerstevredenheidsonderzoek 

binnen het WFZ-bureau.
•	De opzet van een uit te voeren klantentevredenheidsonderzoek onder WFZ-deel-

nemers.  
•	Het toepassen van rekenmodellen met betrekking tot financiële scenario-analyses 

alsmede het indiceren van een adequaat niveau van het WFZ-risicovermogen.
•	Bestuurdersaansprakelijkheid bij het WFZ en de adequate afdekking hiervan. 

In 2017 heeft het WFZ 247 miljoen euro aan nieuwe garanties verleend op lang lopende 
leningen, waarmee de dalende trend in het garantievolume van de afgelopen jaren 
wordt voortgezet. Het totaalbedrag aan garanties op lang- en kortlopende leningen 
bedroeg ultimo 2017 7.591 miljoen euro. De werkzaamheden van het WFZ-bureau 
laten een verschuiving zien van ‘nieuwe garanties verlenen’ naar ‘uitstaande garanties 
bewaken’. Om het risicomanagement binnen het WFZ adequaat invulling te kunnen 
geven is het noodzakelijk voortdurend ‘de vinger aan de pols te houden’ met betrek-
king tot de ontwikkelingen in de diverse zorgsectoren, in de financiële sector en in 
het overheidsbeleid, en zo nodig het WFZ-beleid hierop aan te passen. De Raad heeft 
waardering voor de in 2017 door de directeur en medewerkers van het WFZ-bureau 
geleverde inspanningen.
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jaarrekenIng en decharge

Artikel 20 lid 3 van de WFZ-statuten schrijft voor dat de directeur binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar een jaarverslag uitbrengt over de gang van zaken binnen het 
WFZ en over het gevoerde beleid. Verder legt de directeur de door hem vast gestelde 
jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Deze jaarrekening omvat 
de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting op deze stukken, verge-
zeld van de accountantsverklaring. Mede op grond van de goedkeurende controle-
verklaring van Deloitte Accountants, heeft de Raad in zijn vergadering van 27 maart 
2018 de hiervoor genoemde stukken goedgekeurd. Op grond van artikel 20 lid 7 van 
de statuten, heeft de Raad na goedkeuring van de jaarrekening 2017 decharge verleend 
aan de directeur voor het in het boekjaar gevoerde bestuur.

De Raad van Toezicht, Utrecht, 27 maart 2018
A.C. van Huffelen, voorzitter
P.A.H. van Lieshout, vicevoorzitter  
P.C.J. Leijh, lid 
M.P.M. Ockhuizen, lid 
F.F.H. Rutten, lid 
J.M. Bensing, lid
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InleIdIng

Het WFZ opereert op het snijvlak van de zorgsector, de financiële sector en de over-
heid. De kernprocessen van het WFZ zijn gericht op risicobeheersing. De taak van het 
WFZ is om een goede balans te vinden tussen enerzijds garanties verlenen (= risico’s 
accepteren) en anderzijds garanties weigeren (= risico’s vermijden). Zou het WFZ 
te ruimhartig garanties verlenen, dan ondergraaft dit de financiële stabiliteit van het 
WFZ op de lange termijn en neemt het financiële risico voor alle stakeholders toe. 
Teveel nadruk op risicovermijding daarentegen leidt er toe dat de statutaire doelstel-
lingen van het WFZ onvoldoende uit de verf komen. De afwegingen om de garantie-
risico’s voor alle betrokken partijen op een acceptabel niveau te houden vraagt om het 
nauwgezet volgen en evalueren van de ontwikkelingen in de diverse zorgsegmenten, 
het overheidsbeleid en de financiële sector. In het navolgende worden enkele belang-
rijke aspecten van het WFZ toegelicht.

deelname 

Het geregistreerde aantal deelnemende rechtspersonen nam in 2017 af met 6, tot 287. 
Dit was het saldo van onderlinge fusies van WFZ-deelnemers (-5), uitschrijving als 
deelnemer (-5) en inschrijving van nieuwe deelnemers (+4). Aan fusies zijn voor het 
WFZ zowel een positief als negatief aspect te onderscheiden. Risico verhogend is 
dat fusies tussen WFZ-deelnemers resulteren in een cumulatie van lopende garanties. 
Hierdoor neemt de potentiële garantieschade in geval van faillissement toe. Risico 
verlagend is dat fusies het continuïteitsperspectief van de betrokken organisaties door-
gaans verbeteren. 

Formele inschrijving als WFZ-deelnemer is direct gekoppeld aan garantieverlening. 
Hiermee wordt de deelnemer onderhevig aan de juridische bepalingen in het Regle-
ment van Deelneming en de risicobewaking van het WFZ. Deelnemers worden dan 
ook uitgeschreven zodra er geen garanties (meer) uitstaan, en er evenmin concrete 
voornemens bestaan tot het aanvragen van nieuwe garanties binnen afzienbare ter-
mijn. 

De deelname aan het WFZ per instellingscategorie is weergegeven in tabel 1. De deel-
namepercentages zijn berekend op basis van omzetgegevens (bron: Centraal Bureau 
voor de Statistiek, boekjaar 2016).

deelname Wfz per sector 

   Percentage

   WFZ-deelnemers

  in de sector

Ziekenhuizen (alg. en cat.)   91%

Gehandicaptenzorg   67%

GGZ   68%

Ouderenzorg   44%

tabel 1
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garantIeverlenIng

Algemeen
Een borgstellingsverklaring geeft het ongeclausuleerde recht om binnen een jaar 
leningen volgens bepaalde specificaties onder garantie af te sluiten. Bouwprojecten 
worden doorgaans eerst gefinancierd met kortlopende leningen. In de zogenoemde 
WFZ-kasgeldfaciliteit wordt dan een financieel plafond afgesproken dat, naargelang 
het bouwproject vordert, geleidelijk wordt ‘volgetrokken’ met kasgeldleningen. Niet 
de plafondbedragen, maar de daadwerkelijk afgesloten kasgeldleningen worden als 
borgingen geregistreerd. De kasgeldleningen cumuleren tijdens het bouwproces en 
worden op een gegeven moment omgezet in langlopende leningen. Administratief 
‘verhuizen’ ze dan van het kasgeldtotaal naar het totaal aan langlopende leningen. De 
stand van de geborgde kasgeldleningen kan hierdoor sterk schommelen. 

Gebruikelijk is dat het WFZ voorafgaand aan de borgstellingsverklaring een ‘bereid-
stellingsverklaring’ afgeeft. Dit is de toezegging dat een borgstellingsverklaring wordt 
verstrekt zodra aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden houden door-
gaans in dat een hypothecaire inschrijving moet worden geregeld, of dat het totale 
financieringsarrangement eerst duidelijk moet zijn. Aangezien bereidstellingsverkla-
ringen formeel nog geen onomkeerbare financiële verplichtingen voor het WFZ inhou-
den, wordt deze categorie toezeggingen hierna verder buiten beschouwing gelaten. 

Garantieverzoeken
Voor zover dit niet al in een voorafgaande gesprek aan de orde is gekomen, voert het 
WFZ op ontvangen garantieverzoeken een ‘quick scan’  uit op 3 hoofdpunten:
•	Zijn er factoren die borging op voorhand uitsluiten? (bijvoorbeeld: de organisatie 

verkeert financieel in problemen). 
•	Heeft het borgingsverzoek betrekking op investeringen die tot het (formele) werk-

terrein van het WFZ behoren? 
•	Is de ontvangen informatie op hoofdlijnen voldoende voor een diepgaande risico-

beoordeling?

Deze beoordeling op hoofdlijnen wordt binnen 2 weken na ontvangst van het 
borgings verzoek uitgevoerd en heeft drie mogelijke uitkomsten:
•	Het borgingsverzoek wordt meteen afgewezen. De aanvrager wordt hierover geïn-

formeerd, met toelichting op de overwegingen.
•	De informatie is onvolledig of onvoldoende om de noodzakelijke risicoanalyses te 

kunnen uitvoeren. Het verzoek wordt vooralsnog niet in behandeling genomen. 
De aanvrager wordt geïnformeerd over de lacunes in de informatie. Zodra de be-
nodigde informatie beschikbaar komt, wordt de beoordelingsprocedure door het 
WFZ alsnog in gang gezet.

•	Het borgingsverzoek wordt in behandeling genomen. 

In 2017 zijn 37 aanvragen door het WFZ beoordeeld. Bij 23 hiervan is borging toege-
kend. 

Geborgde leningen
In het verslagjaar is garantie verstrekt op 247 miljoen euro aan nieuwe langlopende 
leningen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar (2016: 
229 miljoen euro). Tegenover de uitgifte van nieuwe garanties staat dat jaarlijks op 
de lopende garantieleningen wordt afgelost. Per saldo bedroeg ultimo 2017 het 
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 totaal aan uitstaande garanties op lange leningen 7.571,5 miljoen euro. Ultimo 2016 
was dit 7.933,6 miljoen euro. Dit is een afname van 362,1 miljoen euro (-4,6%). Het 
totaal aan gegarandeerde kasgeldleningen ultimo 2017 bedroeg 19,3 miljoen euro. 
Ten opzichte van de stand ultimo 2016 (39,7 miljoen euro) is dit een afname van 
20,4 miljoen euro (-51,4%). Het totaal van langlopende en kasgeldleningen daalde 
daarmee van 7.973,3 miljoen euro naar 7.590,8 miljoen euro (-4,8%). Dit is weer-
gegeven in grafiek 1. Naar huidige inzichten zal de dalende lijn in het uitstaande 
garantietotaal zich in de komende jaren voortzetten.

De financiering onder WFZ-garantie is voor bijna 80% afkomstig van twee ‘sector-
banken’: de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. Het 
overige deel is afkomstig van diverse andere banken en ‘institutionele’ geldgevers (ver-
zekeraars en pensioenfondsen). 

totaal geborgde leningen per jaar (restschuld); in miljoen euro

 

In grafiek 2 is in beeld gebracht hoe het totaal aan garanties op langlopende leningen 
(7.571 miljoen euro) over de deelsectoren is verdeeld. 

 
geborgde langlopende leningen ultimo 2017 naar deelsectoren; in miljoen euro
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De verdeling van de in 2017 verstrekte langlopende en kasgeldleningen per sector is 
weergegeven in grafiek 3. In 2017 heeft geen garantieverlening aan GGZ-aanbieders 
plaatsgevonden (evenmin in 2016).

nieuwe geborgde langlopende en kasgeldleningen 2017 naar deelsectoren; in 

miljoen euro

 

Latente garantieverplichtingen 
Eind 2017 stond een bedrag open van 19 miljoen euro aan ongebruikte borgstellingsver-
klaringen voor langlopende leningen. Daarnaast stond een bedrag open van 18 miljoen 
euro aan ongebruikte borgstellingverklaringen voor kasgeldleningen. De ongebruikte 
‘trekkingsruimte’ in de lopende kasgeldfaciliteiten ultimo 2017 bedroeg 63 miljoen euro. 

Looptijd leningen 
De gewogen gemiddelde resterende looptijd van het totaal aan geborgde lang-
lopende leningen ultimo 2017 is 19,1 jaar. De gewogen gemiddelde looptijd van 
de leningen die in het jaar 2017 zijn geborgd, bedraagt 23,5 jaar. De looptijd van 
geborgde leningen wordt afgestemd op de afschrijvingstermijn van het gefinan-
cierde zorgvastgoed. Geborgde leningen bieden de zorginstelling hierdoor continu-
iteit van financiering, in combinatie met lagere rente en minder onzekerheid over de 
toekomstige financieringskosten. Leningen met een dergelijk lange looptijd worden 
tegenwoordig zonder WFZ-garantie niet meer verstrekt door banken. Financiering 
onder WFZ-garantie biedt een zorginstelling dus veel voordelen. De verdeling van 
het totaal aan gegarandeerde langlopende leningen (7.571 miljoen euro) naar reste-
rende looptijd is weergegeven in grafiek 4. 
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gegarandeerde langlopende leningen ultimo 2017 naar resterende looptijd; 

in miljoen euro

 

De grafiek laat zien dat veel leningen onder WFZ-garantie een lange resterende looptijd 
hebben. Leningen met een looptijd van 30 jaar of meer dateren uit de periode van de 
bouwvergunningen. Dergelijke looptijden worden tegenwoordig niet meer afgesloten. 

Geborgde leningen hebben doorgaans een lineair aflossingsverloop. Dit betekent dat 
er elk jaar sprake is van substantiële aflossingen op de uitstaande leningenporte feuille. 
Laten we additionele garantieverlening buiten beschouwing, dan loopt het huidige 
leningen bestand terug zoals is weergegeven in grafiek 5 (waarbij de laatste lening eindigt 
in 2058; vanwege de leesbaarheid zijn de laatste jaren niet in de grafiek opgenomen). 

restschuld langlopende leningen per jaar; in miljoen euro
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Rentevoordeel 
De toegenomen risico’s en onzekerheid in de zorgsector hebben zich in de afgelopen 
jaren vertaald in hogere renteopslagen op bancaire leningen. Het rentevoordeel van 
borging voor zorginstellingen was in 2017 grofweg 1,5%. De WFZ-deelnemers bespa-
ren op het totaal aan geborgde leningen jaarlijks ruim 100 miljoen aan rentekosten. De 
financiële bijdrage aan het WFZ-risicovermogen die bij borging wordt gevraagd van 
zorginstellingen (het ‘disagio’) is 0,25%. 

rIsIcobeWakIng 

Deelname aan het WFZ is - via de 3% obligoverplichting - voor individuele participan-
ten tot zekere hoogte risicodragend. Om de kans dat een beroep moet worden gedaan 
op deze onderlinge solidariteit beperkt te houden, let het WFZ scherp op de risico’s 
die verbonden zijn aan garantieverlening. Voorafgaand aan garantieverlening voert het 
WFZ een uitgebreide risicoanalyse en -beoordeling uit. Hieruit moet duidelijk worden 
dat de zorginstelling haar financiële positie en bedrijfsvoering voldoende op orde heeft, 
dat de investeringsplannen haalbaar en betaalbaar zijn, en dat in de overige lening-
contracten met banken geen onacceptabele risico’s besloten liggen (denk bijvoorbeeld 
aan opeisingsbepalingen of derivatenconstructies). Ook nadien houdt het WFZ de vin-
ger aan de pols. Bij alle WFZ-deelnemers vindt minimaal twee keer per jaar opnieuw 
een  risicobeoordeling plaats. Als hieruit een zorgelijk beeld naar voren komt, wordt de 
risico bewaking geïntensiveerd. Hierbij wordt dan (aanvullende) informatie opgevraagd 
per kwartaal of per maand. Voor de desbetreffende deelnemers wordt de mogelijkheid 
tot borging opgeschort. Naast deze risicobeoordelingen zijn nog enkele andere risico 
beperkende factoren te noemen.

•	Voor WFZ-deelnemers geldt een Reglement van Deelneming. Hierin staan huise-
lijk gezegd de plichten van een WFZ-deelnemer. Een deelnemer mag bijvoorbeeld 
niet zonder voorafgaande goedkeuring van het WFZ fuseren, geld of garanties 
verstrekken aan anderen, of rentederivaten toepassen bij de financiering.

•	Het WFZ stelt grenzen aan de omvang van de garanties per deelnemer. Het totale 
garantiebedrag bij één rechtspersoon mag niet zo hoog oplopen dat een eventueel 
faillissement - hoe klein de kans daarop wellicht ook moge zijn - het financiële ‘in-
casseringsvermogen’ van het WFZ te zwaar belast. Ook om andere redenen is het 
wenselijk dat een deel van de financiering (ongeborgd) wordt verstrekt door een 
bank. Organisaties komen doorgaans in continuïteitsgevaar door een acuut ‘liquidi-
teitstekort’, waardoor bijvoorbeeld betaling van leveranciers of personeel niet meer 
mogelijk is. Het WFZ kan hierin niet voorzien. De bereidheid van een bank tot het 
verstrekken van noodkrediet zal toenemen naarmate de betrokkenheid van die bank 
in de langlopende financiering van vaste activa groter is. 

•	Het WFZ vestigt bij garantieverlening hypotheek op vastgoed en/of pandrecht op 
inventarissen. In geval van faillissement resulteert dit in een gedeeltelijke dekking 
van de garantieschade van het WFZ. 

Risicobeoordeling heeft betrekking op een breed scala van factoren, zowel financieel 
als niet-financieel, en zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Enkele van de finan-
ciële indicatoren worden hierna uitvoeriger toegelicht.
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Weerstandsvermogen
Een van de kredietwaardigheid bepalende factoren is de omvang van de financiële 
reserves. In grafiek 6 is het eigen vermogen van alle WFZ-deelnemers weergegeven 
als percentage van de totale inkomsten, gerangschikt naar oplopende omvang. De 
gegevens hebben betrekking op 2015 en 2016. 

Wfz-deelnemers ingedeeld naar weerstandsvermogen 

 

Het gemiddelde weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers (gewogen op basis van 
omzet) was ultimo 2016 25,7%. Dit betekent ten opzichte van het voorgaande jaar 
(2015: 24,5%) een toename van 1,2%-punt. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling per deelsector. 

gemiddeld weerstandsvermogen Wfz-deelnemers per deelsector 

   Verandering in 

Sector 2015 2016 procentpunt

Ziekenhuizen (alg. en cat.)  20,9% 22,9% 2,0

Gehandicaptenzorg 28,1% 29,3% 1,2

GGZ 20,8% 22,9% 2,1

Ouderenzorg 31,0% 30,1% -0,9

grafiek 6
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Exploitatieresultaat 
In grafiek 7 is het exploitatieresultaat van alle WFZ-deelnemers weergegeven als per-
centage van de totale inkomsten, gerangschikt naar oplopende omvang. De gegevens 
hebben betrekking op 2015 en 2016.

Wfz-deelnemers ingedeeld naar exploitatieresultaat

 

Het gemiddelde exploitatieresultaat van WFZ-deelnemers staat al jaren achtereen 
onder druk en is ook in 2016 weer wat gedaald. Het gewogen gemiddelde exploita-
tieresultaat in 2016 was 0,9% (2015: 1,5%). De onderliggende resultaten laten een 
brede spreiding zien: het grootste exploitatietekort was 13,7%, het grootste overschot 
14,2%. In totaal hadden 77 deelnemers (26,8%) een negatief exploitatieresultaat (2015: 
48 deelnemers; 16%). Per deelsector lopen de gemiddelde exploitatieresultaten uiteen 
(ziekenhuizen: 1,3%; gehandicaptenzorg: 1,7%; GGZ: 0,0%; ouderenzorg: -0,3%).
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Risicoprofiel
In grafiek 8 zijn alle WFZ-deelnemers geordend aan de hand van twee relevante risico-
indicatoren: het exploitatieresultaat en het weerstandvermogen (uitgedrukt als per-
centage van de omzet). Vanuit risicoperspectief zijn vooral deelnemers ‘linksonder’ in 
de grafiek zorgelijk. 

Wfz-deelnemers naar exploitatieresultaat en weerstandsvermogen 

 

Naast de risicokans is ook van belang hoe groot de potentiële financiële schade is in 
geval van een calamiteit. In grafiek 9 is daarom per WFZ-deelnemer het garantietotaal 
weergegeven in combinatie met het percentage weerstandvermogen. 

garanties en vermogen per Wfz-deelnemer 
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Vanuit risicoperspectief is de combinatie van een omvangrijk garantietotaal (= grote 
potentiële schade voor het WFZ) met een laag weerstandsvermogen (= hoge scha-
dekans) het meest zorgelijk. Daarentegen zijn deelnemers ‘rechtsonder’ in de grafiek 
het minst risicovol voor het WFZ. Het overzicht maakt duidelijk dat de uitstaande 
garantietotalen per deelnemer een grote spreiding kennen. Eventuele garantie schades 
van een relatief beperkte omvang zijn - mits er geen cumulatie optreedt - met het aan-
wezige risicovermogen door het WFZ relatief probleemloos te absorberen. Bij de zeer 
omvangrijke garantietotalen (boven 100 miljoen euro) is de potentiële aantasting van 
het risicovermogen navenant groot, en het aantal financieel ‘behapbare’ incidenten be-
perkter. 

In onderstaande grafiek 10 zijn alle WFZ-deelnemers ingedeeld naar garantie-
omvang. Te zien is dat de garantieomvang per deelnemer in de meeste gevallen min-
der dan 20 miljoen euro is. Slechts een beperkt aantal deelnemers kent een garantie-
omvang van meer dan 100 miljoen euro (9 deelnemers ultimo 2017). 
 

Wfz-deelnemers ingedeeld naar garantieomvang; in miljoen euro 

 

Verhoogd garantierisico 
Ultimo 2017 staan 48 deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ (17% van 
het totale aantal deelnemers). In 2016 waren dit 53 deelnemers (18%). 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. 

•	Categorie ‘rood’ omvat de meest risicovol geachte deelnemers. Hierbij is sprake 
van ernstige liquiditeitsproblemen, meerjarig negatieve exploitatieresultaten 
en/of een uiterst zwak of negatief eigen vermogen. Ultimo 2017 vallen 7 deel-
nemers in deze categorie (2016: 6 deelnemers), met langlopende garanties van in 
totaal 149,2 miljoen euro. De garanties per deelnemer variëren van 3,8 miljoen 
tot 32,6 miljoen euro. 
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•	Categorie ‘oranje’. Dit zijn deelnemers waar sprake is van zorgelijke situaties, maar 
met een minder urgent karakter. Te denken is aan zorgaanbieders met een zeer 
zwak vermogen van 5 à 10% en/of meerjarige exploitatietekorten. Het gaat hierbij 
om 16 deelnemers (2016: eveneens 16 deelnemers). 

•	Categorie ‘geel’. Bij deze groep zijn de problemen minder urgent, maar voldoende 
reden om goed ‘de vinger aan de pols te houden’. Het gaat hierbij om 25 deel-
nemers (2016: 31 deelnemers). 

In de navolgende grafiek 11 zijn de genoemde risicocategorieën voor de afgelopen 
drie jaar weergegeven. Over het geheel bezien is het aantal WFZ-deelnemers onder 
verhoogde aandacht licht gedaald gedurende 2017. Benadrukt moet worden dat risico-
beoordeling een continu proces is. Het aantal deelnemers onder verhoogde bewaking 
en de risico indeling variëren door het jaar heen. De onderstaande overzichten geven 
daarentegen een momentopname per ultimo weer. 

Wfz-deelnemers onder verhoogde aandacht per risicocategorie

 

grafiek 11
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In grafiek 12 is voor elke instellingscategorie aangegeven in welke mate - verhoudings-
gewijs - sprake is van intensieve risicobewaking. Duidelijk is dat de sector GGZ vanuit 
WFZ-perspectief ook in 2017 de meeste zorgen baart, en dat er in de sector Gehandi-
captenzorg het minst vaak aanleiding is voor verhoogde bewaking. 

risicobewaking naar deelsector

 

De financiële degelijkheid van het WFZ zelf is hierbij thans geen bron van zorg. Zelfs 
in het denkbeeldige geval dat alle ‘categorie rood’-deelnemers tegelijkertijd failliet 
zouden gaan, zou het WFZ de totale garantieschade (149,2 miljoen euro) probleem-
loos kunnen opvangen met het aanwezige risicovermogen. Temeer daar de schade-
betalingen in de praktijk niet ineens, maar uitgesmeerd over vele jaren plaatsvinden.
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rIsIcovermogen 

Berekening
Het WFZ stelt zich tegenover geldgevers garant voor de betaling van rente en aflos-
sing van de geborgde leningen. De beschikbare financiële middelen van het WFZ 
(het ‘spaarvarken’) vormen de eerste ‘laag’ in de zekerheidsstructuur van het WFZ. In 
het scenario dat een cumulatie van garantieclaims onverhoopt de beschikbare finan-
ciële buffer te boven gaat, vraagt het WFZ de deelnemers om een financiële bijdrage 
ter grootte van maximaal 3% van de restschuld van hun lopende geborgde leningen. 
Deze mogelijke obligoheffing (de ‘collectebus’) vormt de tweede laag in de finan-
ciële zekerheidsstructuur. Om deze potentiële bijdrage in perspectief te plaatsen: dit 
is tegenwoordig ongeveer gelijk aan het rentevoordeel van twee jaar borging via het 
WFZ. De obligobijdrage is geen gift, maar heeft het karakter van een renteloze le-
ning. Als het WFZ financieel weer opklimt, wordt de obligoheffing terugbetaald aan 
de deelnemers. Mocht ook deze obligoheffing niet voldoende soelaas bieden, dan 
kan het WFZ in laatste instantie een beroep doen op financiële steun van de Rijks-
overheid. Deze achterborg vormt de derde laag in de financiële zekerheidsstructuur. 
Vanuit de positie van de financier bezien is vooral van belang dat het WFZ altijd kan 
voldoen aan de garantieverplichtingen. De achterborgpositie van het Rijk is hierbij 
vanzelfsprekend doorslaggevend. Vanuit het perspectief van de risicodragende WFZ-
deelnemers is de absolute en relatieve omvang van de eerste zekerheidslaag (het risi-
covermogen) wél van groot belang. Deze bepaalt immers de kans dat de deelnemers 
worden aangesproken op hun obligoverplichting. 

Het risicovermogen wordt overeenkomstig de definitie in de “Overeenkomst Staat der 
Nederlanden / Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector” (van 12 juli 1999) bere-
kend als: “De som van de activa van de Stichting, voor zover bestaande uit conform het 
beleggingsstatuut belegde vermogen en liquide middelen, verminderd met de som van 
de passiva, voor zover bestaande uit “crediteuren en transitoria” en vreemd vermogen.” 
Om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van het financiële incasseringsvermo-
gen van het WFZ voor eventuele toekomstige garantieclaims, dient in aanvulling op 
deze definitie ook een getroffen voorziening voor garantieverplichtingen (uit hoofde 
van geëffectueerde aanspraken op het WFZ) hierop in mindering te worden gebracht. 
De berekening van het risicovermogen wordt dan als volgt:

berekening risicovermogen

  31-12-2017 31-12-2016

Effecten (nominale waarde)  297.217 288.085

Liquide middelen  5.730 8.574

Subtotaal  302.947 296.659

(Af) Voorziening garantieverplichting  -21.305 -22.269

(Af) Kortlopende schulden  -688 -2.126

(Af) Overlopende passiva  -234 -217

  

Risicovermogen  280.720 272.047
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Het risicovermogen is 3,7% van de restschuld van langlopende leningen en kasgeld-
leningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat, indien overgegaan moet worden tot 
voortijdige verkoop van delen van de beleggingsportefeuille, niet de nominale waarde 
van de beleggingen maar de verkoopwaarde op dat specifieke moment relevant is. Ge-
dwongen verkoop van beleggingen vanwege garantieclaims komt echter niet snel aan 
de orde, gelet op de aanzienlijke omvang van de jaarlijkse kasstroom die in eerste in-
stantie beschikbaar is voor garantie-uitkeringen. 

Het WFZ stond ultimo 2017 garant voor 7.572,8 miljoen euro (7.553,5 miljoen euro 
aan langlopende leningen en 19,3 miljoen euro aan kasgeldleningen). Dit is exclusief 
de via voorzieningen gedekte schades. Het maximaal opvraagbare obligo (3% van het 
restant geborgde leningen) bedroeg per 31 december 2017 in totaal 227,2 miljoen 
euro. De som van risicovermogen en oproepbare obligo’s bedroeg 507,9 miljoen euro 
(6,7% van de restschuld). De ontwikkeling van het risicovermogen door de jaren heen 
is weergegeven in grafiek 13. De omvang in euro’s is aangeduid met blauwe balken; 
de procentuele ontwikkeling door lijnen. De rode lijn geeft het risicovermogen (de 
‘spaarpot’) weer als percentage van de uitstaande garanties op langlopende leningen; 
de groene lijn geeft de optelsom weer van risicovermogen en de oproepbare obligo’s, 
als percentage van de garanties. Uit de grafiek blijkt dat het risicovermogen in verhou-
ding tot de uitstaande garanties vanaf 2006 licht stijgt. (De dip in 2013 was het gevolg 
van het faillissement van een deelnemer.) 

risicovermogen in miljoen euro, en als percentage van uitstaande langlopende 

garanties

 

Ontwikkeling risicovermogen
In de statuten van het WFZ en in de achterborgovereenkomst van het WFZ met de 
Rijksoverheid is bepaald dat het WFZ jaarlijks een meerjarige vooruitblik opstelt van 
de financiële ontwikkelingen. Deze heeft als doel een beeld te geven van de ontwikke-

grafiek 13

0

50

100

150

200

250

300

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

twee grafieken in een: lijn en kolom.
Streepjes aan de rechteras eventueel handmatig korter maken, want grafiek kan niet onder staan

ri
si

c
o

ve
rm

o
g

en perc
en

ta
g

e s

     = de som van het risicovermogen en de oproepbare obligo’s als % van de restschuld 
     = het risicovermogen als % van de restschuld



ling van het ‘financiële incasseringsvermogen’ van het WFZ. De ontwikkeling van het 
beschikbare risicovermogen wordt in hoge mate bepaald door de jaarlijkse omvang 
van de garantieverlening. Aangezien deze voor de komende jaren vanzelfsprekend 
niet bekend is, worden - om een impressie te geven van de bandbreedte - drie vari-
anten doorgerekend. Deze cijfermatige extrapolaties zijn opgesteld met behulp van 
een eigen, gevalideerd WFZ-rekenmodel waarin alle relevante financiële grootheden 
in onderlinge samenhang zijn opgenomen. In de eerste variant is aangenomen dat in 
2018 en volgende jaren telkens 100 miljoen euro aan leningen zal worden geborgd. In 
de tweede variant is uitgegaan van 200 miljoen euro per jaar. Tenslotte is nog een derde 
variant met 300 miljoen euro doorgerekend op zijn consequenties. Belangrijke kant-
tekening is dat bij de becijferingen geen rekening wordt gehouden met garantieclaims 
die nog niet bekend zijn. Het zijn dus vooral technische extrapolaties op basis van 
beschikbare informatie en geen schadekansberekeningen. 

Grafiek 14 laat de ontwikkeling zien van het totaal aan geborgde leningen in de afge-
lopen vijf jaar en in de komende vijf jaar, in de drie genoemde varianten. Duidelijk is 
dat in alle gekozen varianten het totaal uitstaande garantievolume de komende jaren 
verder zal afnemen. 

 
ontwikkeling totaal uitstaande garanties 
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Grafiek 15 geeft weer hoe in deze varianten de ontwikkeling van het risicovermogen 
in euro’s verloopt. Het basisprincipe is dat naarmate jaarlijks meer garanties worden 
verleend, de disagio-inkomsten stijgen en ook het WFZ-risicovermogen in euro’s toe-
neemt. De afvlakking die in de grafiek te zien is in elk van de drie lijnen hangt (naast 
het lagere jaarlijkse garantievolume dan in het verleden) ook samen met de jaarlijks 
oplopende terugbetalingen aan het Rijk, ter aflossing van het bij de oprichting van 
het WFZ verstrekte ‘waarborgdepot’. Deze terugbetalingen komen in de toekomst te 
vervallen zodra het hele bedrag is voldaan. Daarna groeit het WFZ-risicovermogen 
vanzelfsprekend sneller aan. 

 
ontwikkeling risicovermogen; in miljoen eurografiek 15
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Grafiek 16 geeft opnieuw de ontwikkeling weer van het risicovermogen, maar nu als 
percentage van het uitstaande garantiebedrag. Huiselijk verwoord is dit het resultaat 
van ‘grafiek 15 gedeeld door grafiek 14’. In deze weergave laat de lage variant (de rode 
lijn) de sterkste stijging zien. Dit komt door het ‘teller-noemer effect’: naarmate het 
jaarlijkse garantievolume lager uitvalt neemt de aanwezige risicobuffer verhoudings-
gewijs sterker toe (hoewel de feitelijke buffer in euro’s lager is dan in de hogere groei-
varianten). Voor de goede orde is nog op te merken dat het stijgende verloop van 
de lijnen in grafiek 16 in verhouding tot de eerder gepresenteerde grafiek 13 optisch 
wordt overdreven, doordat (omwille van het onderscheidende vermogen) de linker 
as (waarop het percentage risicovermogen is weergegeven) zowel aan de boven- als 
onderkant is ingekort. Het vermogenspercentage ligt in elke groeivariant vooralsnog 
aanzienlijk onder de vermogenseisen die in andere sectoren (bijvoorbeeld banken en 
verzekeraars) door de toezichthouders worden gehanteerd.

 
risicovermogen als percentage van het uitstaande garantiebedraggrafiek 16
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Interne organIsatIe

Personeelsformatie
Het WFZ bestond per 31 december 2017 uit 25 personeelsleden, samen 22,3 fulltime 
equivalenten. Eind 2016 was de omvang 21,7 fulltime equivalenten. De formatiewijzi-
ging vloeit voornamelijk voort uit de omzetting van een detacheringscontract naar een 
arbeidscontract. Het ziekteverzuim bedroeg in het verslagjaar gemiddeld 2,6%. 

Organisatiestructuur
Het WFZ-bureau heeft drie afdelingen: Klantencontact en Risicobewaking (K&R), 
Risico Analyse (RA) en Beleid en Interne zaken (B&I). In grote lijnen geldt hierbij 
de volgende taakverdeling. De medewerkers van de afdeling K&R onderhouden de 
contacten met de deelnemers, voor alle lopende zaken. De afdeling RA voert de in-
houdelijke analyses uit (bij garantieverzoeken, periodieke herbeoordelingen, fusies, 
en dergelijke). De afdeling B&I draagt zorg voor het overige. B&I volgt onder meer 
de beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen in de zorgsector, is belast met de 
deelnemer-, leningen- en interne administraties, de inschrijving van de hypothecaire 
zekerheden en de externe communicatie activiteiten. 

 
personeelsformatie per 31 december 2017

    Aantal   Fte 

Directeur    1,0  1,0

Afdeling Klantencontact en Risicobewaking    7,0  6,9

Afdeling Risico Analyse     4,5  4,3

Afdeling Beleid en Interne Zaken    12,5  10,1

Totaal    25,0  22,3

Het hoofd van de afdeling K&R is tevens plaatsvervangend directeur.

Kredietwaardigheid WFZ
Standard & Poor’s (S&P) voert jaarlijks in opdracht van het WFZ een risicobeoordeling 
uit op het WFZ. Het onderzoeksrapport van S&P is openbaar. Hiermee verschaft het 
WFZ aan partijen op de kapitaalmarkt duidelijkheid over de soliditeit van de WFZ-
garantie op leningen. De risicobeoordeling van het WFZ (AAA met ‘outlook stabiel’) 
komt overeen met die van de Nederlandse Staat, aangezien deze de achterborg is voor 
de garanties van het WFZ. 

Externe communicatie 
Het WFZ onderhoudt op uiteenlopende wijze contacten met een breed scala aan 
stake holders. Met betrekking tot de belangrijkste stakeholders van het WFZ - de deel-
nemende zorginstellingen en het Ministerie van VWS - kan het volgende worden op-
gemerkt. 

tabel 4



WFZ-deelnemers 
Met de deelnemende zorginstellingen lopen de contacten langs meerdere wegen:
•	Op de eerste plaats hebben er in het kader van de risicobeoordeling en -bewaking 

jaarlijks directe contacten plaats met individuele deelnemers (op directie- en be-
stuursniveau).

•	Naast de persoonlijke contacten en de schriftelijke correspondentie per individuele 
deelnemer, krijgt de communicatie met de deelnemers in meer algemene zin invul-
ling via periodieke email-berichten over actualiteiten of beleidsmatige aangelegen-
heden (in 2017: 7 stuks) alsmede via de website.

•	Het WFZ wint gestructureerd externe feedback in bij individuele deelnemers, over 
de ervaringen bij (toegewezen en afgewezen) verzoeken om deelname, garantie, 
fusie, enzovoorts. Dit geschiedt door middel van een telefonisch interview door 
het hoofd K&R na afronding van een aanvraag, met de primaire contactpersoon 
van de instelling. Op jaarbasis worden 3 interviews per relatiebeheerder uitge-
voerd. (De verkregen feedback wordt intern besproken met de relatiebeheerders, 
de directeur, en wordt daarnaast periodiek in de Raad van Toezicht geagendeerd.) 

•	Verder zijn er periodieke bijeenkomsten tussen het WFZ-bureau en zogenoemde 
‘klankbordgroepen’ van controllers en financieel directeuren, per sector (in 2017 in 
totaal 3 bijeenkomsten). In deze bijeenkomsten staat informatie-uitwisseling over 
de actuele ontwikkelingen bij enerzijds zorgaanbieders en anderzijds het WFZ 
centraal. 

•	Ook zijn er frequente contacten met de brancheverenigingen. 
•	Het WFZ verzorgt op vaste basis een column in ‘Fizier’, het verenigings-/vakblad 

van controllers en financials in zorginstellingen (in 2017: 5 publicaties). 

Tenslotte kan worden vermeld dat vanuit het WFZ presentaties en publicaties worden 
verzorgd ten behoeve van symposia, opleidingen, workshops en dergelijke. 

Ministerie van VWS
Met het Ministerie van VWS wordt twee keer per jaar formeel overleg gevoerd, over 
onder meer de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag, de liquiditeitsprognose, de 
beleidsmatige ontwikkelingen in de zorgsector en het risicomanagement van het WFZ. 
Verder vindt gedurende het jaar regelmatig op informele basis informatie-uitwisseling 
en afstemming plaats. Daarnaast voert het WFZ in opdracht van VWS werkzaam-
heden uit met betrekking tot de Rijksgegarandeerde leningen. Over de werkzaam-
heden op het gebied van Rijksgarantiebeheer wordt in januari na elk kalender jaar door 
het WFZ rapport uitgebracht aan VWS, voorzien van een goedkeurende accountants-
verklaring. 

Provincies
De provincie Noord-Holland heeft het WFZ in 2017 wederom ingeschakeld om werk-
zaamheden te verrichten op het gebied van risicobeheer. De rapportage over deze 
werkzaamheden is in december 2017 aan de provincie toegezonden.

Exploitatieresultaat WFZ 
In 2017 was het positieve exploitatieresultaat na belasting 7,8 miljoen euro. In 2016 
was het exploitatieresultaat 12,2 miljoen euro. Het eigen vermogen ultimo 2017 komt 
uit op 169,8 miljoen euro. 
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Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het WFZ is gebonden aan een beleggingsstatuut en een aan-
vullend beleggingsreglement. Enkele belangrijke elementen hieruit zijn:
•	Het WFZ kan niet beleggen in aandelen, maar alleen in onderhandse leningen en 

obligaties die zeer solide zijn. 
•	Aankopen dienen minimaal een kredietwaardigheidsoordeel van AA- (Standard & 

Poor’s) en/of Aa3 (Moody’s) te hebben. 
•	Er wordt verder gestreefd naar een zo goed mogelijke spreiding van de beleggin-

gen over verschillende landen, looptijden en debiteuren.
•	Bepaalde ondernemingen, sectoren en staatsobligaties komen niet in aanmerking 

als beleggingsmogelijkheid. Met betrekking tot deze uitsluitingen volgt het WFZ 
de lijn van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 

•	De omvang van liquiditeiten die het WFZ aanhoudt bij één bankinstelling mag 
niet meer dan 5 miljoen euro bedragen.

Beleggingsportefeuille 
De beleggingsportefeuille ultimo 2017 bedraagt 297,2 miljoen euro (tegen balans-
waarde; zie de jaarrekening voor de berekening). De samenstelling van de beleggings-
portefeuille ultimo 2017 is weergegeven in grafiek 17.

beleggingen naar creditrating1 

 

De grafiek maakt duidelijk dat de beleggingsportefeuille van het WFZ van hoge kwa-
liteit is. Van de beleggingsportefeuille van het WFZ heeft 62% de hoogst mogelijke 
beoordeling, namelijk AAA.

grafiek 17

1. Wanneer een belegging meerdere - uiteenlopende - creditratings heeft, is de laagste aangehouden.
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Grafiek 18 laat zien hoe de looptijd van de beleggingen is gespreid. Het WFZ streeft 
naar een redelijke spreiding in de tijd2. Op de eerste plaats omdat hierdoor het herbe-
leggingsrisico (op de beleggingen die jaarlijks worden afgelost) wordt beperkt. Op de 
tweede plaats ontstaat hierdoor een in de tijd gespreide stroom liquiditeiten, waarop 
het WFZ kan terugvallen als zich een garantieclaim mocht voordoen. Tevens wordt 
hierdoor het financiële risico van eventuele noodgedwongen verkoop (in een toekom-
stige ongewisse marktsituatie) beperkt. 

beleggingen naar aflossingsjaar; in miljoen euro

 

2. Een volledig gelijkmatige verdeling is in de praktijk niet te realiseren vanwege rendementsoverwegingen 

en beschikbaarheid.
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In grafiek 19 zijn de beleggingen naar geografische herkomst geordend. Nederland 
vormt de hoofdmoot met 26%. De rest is gespreid over 13 landen. 
 

beleggingen naar herkomst

 

Het resultaat van de beleggingen in 2017 was 2,5% van de gemiddelde balanswaarde 
van de beleggingen. Door de jaren heen vertoont dit percentage een dalende lijn, als 
gevolg van nieuwe (her-)beleggingen tegen steeds lagere rentes. 

Begroting versus realisatie
In het navolgende overzicht zijn de begroting 2017, de realisatie 2017 en de begroting 
2018 naast elkaar gezet. Enkele opmerkingen hierbij: 
•	De disagiobegroting 2017 werd gebaseerd op de aanname dat 200 miljoen euro 

aan garanties op nieuwe langlopende leningen zou worden verleend met een ge-
middelde looptijd van 20 jaar. De werkelijke omvang van de verleende garanties 
in 2017 was 246,8 miljoen euro; de gemiddelde garantieperiode was 23,5 jaar. 
Door beide aspecten vallen de gerealiseerde inkomsten wat hoger uit. Voor de 
begroting 2018 is wederom uitgegaan van de aanname dat 200 miljoen euro wordt 
verleend aan garanties op nieuwe langlopende leningen met een gemiddelde loop-
tijd van 20 jaar. 

•	De ‘kosten garantiestelling’ vloeien voort uit de voorgeschreven, jaarlijkse her-
berekening van de ‘opzij gezette’ middelen voor het betalen van de rente- en 
aflossings verplichtingen in verband met het faillissement uit 2013. 

•	De geraamde uitgaven voor externe adviezen vallen in 2018 hoger uit, in verband 
met de voorgenomen actualisering van de formele documentatie van het WFZ. 
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specificatie van baten en lasten; in 1.000 euro

Baten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

Disagio 5.703 5.898 5.854

Overige opbrengsten  358 360 358

Subtotaal baten 6.061 6.258 6.212

Resultaat beleggingen 7.387 7.374 6.742

Totaal baten  13.448 13.632 12.954

Lasten Begroting 2017 Realisatie 2017 Begroting 2018

Personeelskosten en personeel niet in loondienst 2.728 2.493 2.573

Kosten garantiestelling 1.100 1.422 460

Bestuurskosten 136 130 131

Huisvestingskosten 193 185 172

Algemene kosten 384 319 373

Advieskosten derden/uitbesteed werk 83 20 158

Onvoorzien 50 0 50

Totaal lasten 4.674 4.569 3.917

Exploitatieresultaat voor belastingen 8.774 9.063 9.037

Belastingen over het exploitatieresultaat 0 1.270 0

Exploitatieresultaat na belastingen 8.774 7.793 9.037

Intern risicomanagement
Het WFZ heeft als garantie verlenende organisatie op twee manieren met risico-
management te maken. Enerzijds is er het risicomanagement in verband met de garan-
tieverlening door het WFZ. Dit aspect is in het voorgaande uitvoerig toegelicht. Ander-
zijds is er het risicomanagement dat betrekking heeft op de eigen werkorganisatie. Een 
specifiek onderdeel hiervan, de bestuurdersaansprakelijkheid, is in de Raad van Toezicht 
meerdere keren onderwerp van gesprek geweest in het afgelopen jaar. In de december-
vergadering van de Raad is geconcludeerd dat de hiervoor in het verleden afgesloten 
verzekering in het licht van de huidige ontwikkelingen niet langer voldoet en in het 
komende jaar aanpassing behoeft. 

tabel 5
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terugblIk 2017

In aanvulling op het voorgaande is het volgende noemenswaard:

•	Risicobeoordelingen (en de ‘bijbehorende’ gesprekken met de deelnemers) wor-
den gespreid over het jaar uitgevoerd, waarbij de prioriteit wordt bepaald door de 
risico-ontwikkelingen. De herbeoordelingsinformatie wordt via een webapplicatie 
opgevraagd. In het afgelopen jaar is - naast de generieke herbeoordelingsronde 
in mei - een tweede herbeoordelingsronde ingevoerd, aan het eind van het jaar. 
Hierdoor is het niet langer nodig om ter voorbereiding op beoordelingsgesprekken 
later in het jaar aanvullende actuele informatie op te vragen bij de individuele zorg-
instellingen. Verder biedt deze werkwijze de mogelijkheid tot geautomatiseerde 
verwerking en beoordeling van de informatie, waardoor de kwaliteit van de risico-
bewaking toeneemt. In 2017 is ingevoerd dat de webapplicatie ook wordt gebruikt 
voor de instellingen onder verscherpt toezicht (‘monitorklanten’) waarbij sprake is 
van meer frequente informatie-inwinning. De analysewerkzaamheden van de afde-
ling RA worden afgestemd op de geplande instellingsbezoeken van de afdeling 
K&R. Over de voortgang in de herbeoordelingsactiviteiten wordt wekelijks in het 
Management Team een rapportage voorgelegd. 

•	Ten behoeve van de risicobewaking op geaggregeerd niveau is door het WFZ een 
rekenmodel opgesteld, om een beeld te krijgen van de toekomstige financiële posi-
tie van het WFZ onder verschillende scenario’s. Het rekenmodel komt er in feite 
op neer dat jaarrekeningen voor toekomstige jaren worden opgesteld, op basis van 
enkele (zelf te kiezen) uitgangspunten. Het rekenmodel geeft hiermee inzicht in de 
gevoeligheid van de financiële huishouding van het WFZ voor variaties in enkele 
belangrijke grootheden. Het model leent zich hierdoor nadrukkelijk ook voor het 
in beeld brengen van de consequenties van eventuele toekomstige schadegevallen. 
Het model is inhoudelijk door het WFZ-bureau opgesteld, en op volledigheid en 
correcte werking getoetst door externe deskundigen. 

•	Begin 2017 is de vernieuwde WFZ-website in gebruik genomen. Voorafgaand hier-
aan is een conceptversie door een aantal WFZ-deelnemers uitgetest en becommen-
tarieerd. Met de gewijzigde structuur en geactualiseerde inhoud zijn de bruikbaar-
heid en toegankelijkheid voor externe gebruikers verbeterd. De vormgeving (‘stijl’) 
van de website is vooralsnog ongewijzigd gelaten.

•	Eind 2017 is (na langdurig overleg tussen banken en het WFZ) een ‘verhaalsre-
geling zekerheidsrechten’ vastgesteld. Deze is bedoeld als standaardcontract bij 
financieringstransacties waarbij zowel banken als het WFZ zijn betrokken. Hier-
mee wordt voorkomen dat bij elke separate transactie opnieuw de hypotheekeisen 
van betrokken financieringspartijen onderwerp van discussie worden, dan wel dat 
zorginstellingen beklemd raken tussen conflicterende eisen van banken en WFZ. 
Mede in verband met de nieuwe verhaalsregeling is ook het standaardleningencon-
tract van het WFZ aangepast. 
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vooruItblIk 2018

•	In 2018 zullen diverse formele documenten (waaronder de WFZ-statuten en het 
Reglement van Deelneming) worden geactualiseerd. 

•	Naast de reguliere feedback die bij WFZ-deelnemers wordt ingewonnen, wordt 
in 2018 een uitgebreider tevredenheidsonderzoek onder WFZ-deelnemers uitge-
voerd. 

•	In 2017 is een project gestart om te komen tot een integratie van de diverse gege-
vensbestanden die betrekking hebben op WFZ-deelnemers. Naast integratie zijn 
belangrijke doelstellingen om enerzijds de toegankelijkheid voor de gebruikers te 
verbeteren en anderzijds nieuwe ICT-functionaliteiten te ontwikkelen die de werk-
processen binnen het WFZ faciliteren. De planning is dat in de loop van 2018 een 
eerste projectfase kan worden geconcretiseerd. 

•	In het kader van risicobewaking bij individuele deelnemers met verhoogd risico 
worden (opnieuw) de interne processen en het beschikbare formele instrumenta-
rium geëvalueerd.

•	De risicobewaking op geaggregeerd niveau wordt in 2018 uitgebreid met zoge-
noemde ‘Monte Carlo simulaties’, waarmee risico’s en financiële schadegevolgen 
worden gekwantificeerd. Deze gegevens kunnen vervolgens weer worden gebruikt 
als invoer voor het eerder genoemde rekenmodel. 

Utrecht, 27 maart 2018

H.J. Bellers, directeur
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balans 
(na bestemming exploitatieresultaat); in 1.000 euro     

 Activa 31-12-2017 31-12-2016  Passiva 31-12-2017 31-12-2016

1 Immateriële vaste 47 112 7 Waarborgdepot 51.106 51.706

 activa

2 Materiële vaste 11 13 8 Algemene reserve 118.650 110.857

 activa 

3 Financiële vaste  297.217 288.085  Eigen vermogen 169.756 162.563

 activa 

 (beleggingen)    

 

    9 Voorziening  21.305 22.269

     garantieverplichting   

 

    10 Voorziening latente 19.203 18.945

     belastingen

 Totaal vaste activa 297.275 288.210  Totaal 40.508 41.214

     voorzieningen

4 Vorderingen 681 0 11 Nog te realiseren 96.722 95.132

     disagio

5 Overlopende activa 4.222 4.468 12 Kortlopende 688 2.126

     schulden

6 Liquide middelen 5.730 8.574 13 Overlopende 234 217

     passiva

 Totaal vlottende 10.633 13.042  Totaal kort 922 2.343

 activa    vreemd vermogen  

 

 Totaal 307.908 301.252  Totaal 307.908 301.252
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staat van baten en lasten 
in 1.000 euro
    
14 Personeelskosten  2.493 2.728 2.449 21 Disagio 5.898 5.703 5.738

 en personeel niet 

 in loondienst 

15 Kosten 1.422 1.100 1.776 22 Overige 360 358 113

 garantiestelling     opbrengsten

16 Bestuurskosten 130 136 140     

17 Huisvestingskosten 185 193 182     

18 Algemene kosten 319 384 315     

19 Advieskosten 20 83 72  

 derden/uitbesteed 

 werk

   

 Onvoorzien 0 50 0     

 Subtotaal lasten 4.569 4.674 4.934  Subtotaal baten 6.258 6.061 5.851

 Exploitatieresultaat  9.063 8.774 14.838 23 Resultaat 7.374 7.387 8.023

 voor belasting      beleggingen 

20 Belasting over het  1.270  2.678 24  Bijzondere 0 0 5.898

 exploitatie-     baten

 resultaat 

 Exploitatieresultaat  7.793 8.774 12.160 

 na belasting     

 Totaal lasten 13.632 13.448 19.772  Totaal baten  13.632 13.448 19.772
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toelIchtIng op de balans en de staat van 
baten en lasten

Algemeen
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) is het garantie-instituut voor 
zorginstellingen. De belangrijkste doelstellingen van het WFZ zijn het bevorderen 
van de continuïteit van financiering (en daardoor de zorgverlening) en het realiseren 
van rentevoordeel voor deelnemers. WFZ-garanties kunnen worden verstrekt als de 
kredietwaardigheid van de zorginstelling en de financiële haalbaarheid van de inves-
teringsplannen voldoende zijn aangetoond. Verder voert het WFZ sinds 2004 namens 
de Rijksoverheid werkzaamheden uit met betrekking tot de nog lopende Rijksgaran-
ties. 

Vestigingsadres
Het WFZ houdt kantoor aan de Oudlaan 4 te Utrecht, en is statutair gevestigd te 
Utrecht.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toe-
passen, is het nodig dat de directeur van het WFZ zich over verschillende zaken een 
oordeel vormt, en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het ver-
eiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 
jaarrekeningposten.

grondslagen voor WaarderIng van 
ac tIva en passIva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarver-
slaggeving voor Organisaties-zonder-Winststreven (RJ 640), die zijn uitgegeven door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De waarde-
ringsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of ver-
vaardigingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgeno-
men. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteit
De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn onge-
wijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De disagio-opbrengst over 
geborgde langlopende leningen wordt toegerekend aan de jaren van garantiestelling. 
De disagio-opbrengst over de kasgeldleningen wordt geheel toegerekend aan het jaar 
waarin de leningen onder garantie worden gebracht.
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Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa betrekking hebbend op automatiseringsprogrammatuur wor-
den gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en in 3 jaar lineair afgeschreven, met een ver-
onderstelde restwaarde van nul euro.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigings-
prijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Materiële vaste activa betrekking hebbend op huisvesting worden in 
 5,4 jaar afgeschreven (conform de termijn van de huurovereenkomst), met een ver-
onderstelde restwaarde van nul euro. Materiële vaste activa betrekking hebbend op 
automatiseringsapparatuur worden in 5 jaar afgeschreven met een veronderstelde 
restwaarde van nul euro. Materiële vaste activa betrekking hebbend op inventaris-
goederen en bureaumiddelen worden ten laste gebracht van het exploitatieresultaat 
als het investeringsbedrag lager is dan 10.000 euro.

Financiële vaste activa
Effecten
Effecten (leningen en obligaties) worden in principe aangehouden tot het moment 
van uitloting of aflossing. De onder financiële vaste activa opgenomen effecten wor-
den initieel gewaardeerd tegen de koers bij aankoop. De aankoopkoers is de reële 
waarde (die is gedefinieerd als het bedrag waarvoor een actief kan worden verhan-
deld, tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en 
onafhankelijk van elkaar zijn). De effecten zijn geclassificeerd als gekochte leningen 
en obligaties die in beginsel tot einde looptijd worden aangehouden. Na aankoop 
wordt eventueel  (dis)agio als waarderingsverschil lineair aan de resterende looptijd 
toegerekend (geamortiseerde kostprijs), waarbij de meegekochte rente in het jaar van 
aanschaf direct ten laste van het resultaat wordt gebracht en de transactiekosten in de 
initiële waardering worden opgenomen.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Het WFZ beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indi-
caties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een 
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst-
waarde en de bedrijfswaarde. Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamor-
tiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als 
het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de 
toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het finan-
ciële actief zoals dit is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.

Vorderingen
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste verwerking 
worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs; deze is over het 
algemeen gelijk aan de nominale waarde. Alle vorderingen zijn kortlopend. Een voor-
ziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit bank-
tegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtin-
gen die op de balansdatum bestaan, waarbij het zeker dan wel waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden waarvan de omvang op betrouwbare wijze is 
te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Voorziening garantieverplichtingen
De voorziening garantieverplichtingen wordt gevormd voor de verwachte uitgaven 
aan rente en aflossingen op leningen, waarvoor het WFZ door banken wordt aange-
sproken uit hoofde van een verleende borgtocht, als gevolg van faillissement van een 
deelnemer. Bij de bepaling van de voorziening wordt rekening gehouden met de waar-
de van de zekerheden die door de deelnemer zijn verstrekt. Zie verder de toelichting 
bij de balans. 

Voorziening latente belastingen 
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen 
de waarde van de activa en passiva volgens de fiscale waardering enerzijds en de com-
merciële waardering die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De bere-
kening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de op het einde van 
het boekjaar geldende belastingtarieven. Belastinglatenties worden gewaardeerd op 
nominale waarde. 
Het WFZ is met ingang van 1 januari 2008 vennootschapsbelastingplichtig. Conform 
afspraak met de Belastingdienst is over de jaren 2008 t/m 2011 een voorziening ge-
vormd, zodat over die jaren vooralsnog geen vennootschapsbelasting wordt betaald. 
Deze voorziening hoeft niet eerder vrij te vallen ten gunste van de winst dan bij beëin-
diging van de belastingplicht.

Nog te realiseren disagio
Het ontvangen disagio op leningen wordt toegerekend aan de jaren waarin het WFZ 
garantierisico loopt. Bij leningen met een looptijd langer dan 1 jaar ontstaat hierdoor 
een post ‘nog te realiseren disagio’. 

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactie-
kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwer-
king gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag reke-
ning houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil 
tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis 
van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van 
baten en lasten als interestlast verwerkt.
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grondslagen voor de bepalIng van het 
exploItatIeresultaat

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten 
over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-
grondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze be-
trekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als 
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze zijn gerealiseerd.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan 
dit boekjaar toegerekend.

Disagio
Het disagio bedraagt 0,25% per jaar gedurende de garantieperiode en wordt berekend 
over het gewogen gemiddeld uitstaande leningsbedrag gedurende deze periode. Het 
ontvangen disagio wordt bij leningen met een looptijd langer dan 1 jaar toegerekend 
aan de jaren waarin het WFZ garantierisico loopt. Het disagio op kasgeldleningen 
wordt geheel verantwoord in het jaar waarin de leningen onder garantie worden ge-
bracht.

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden ver-
werkt in de staat van baten en lasten voor zover ze zijn verschuldigd aan werknemers.

Pensioenen
Het WFZ heeft voor zijn werknemers een toegezegde-pensioenregeling. De werkne-
mers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk 
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioen-
fonds Zorg en Welzijn. Het WFZ heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvul-
lende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan 
het effect van hogere toekomstige premies. Het WFZ heeft daarom de pensioenrege-
ling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering en heeft alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Ultimo 
2017 bedroeg de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 101,1%.

Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van 
de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen.

Belastingen over het exploitatieresultaat
De belasting over het exploitatieresultaat wordt berekend over het exploitatieresultaat 
voor belastingen in de Staat van baten en lasten, rekening houdend met, indien van 
toepassing, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet 
opgenomen in de latente belastingvorderingen).
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toelIchtIng op de balans

Vaste activa
1. Immateriële vaste activa 

Het gaat hierbij om automatiseringssystemen.

overzicht van de immateriële vaste activa; in 1.000 euro

   2017 2016

Aanschafwaarde per 1 januari   444 407

Cumulatieve afschrijvingen   332 269

Balanswaarde per 1 januari   112 138

  

Investeringen   0 50

Immateriële vaste activa in uitvoering   0 -/- 13

Afschrijvingskosten   65 63

  

Desinvesteringen   0 0

Afschrijvingskosten desinvesteringen   0 0

  

Aanschafwaarde per 31 december   444 444

Cumulatieve afschrijvingen   397 332

Balanswaarde per 31 december   47 112

2. materiële vaste activa

Het gaat hierbij om verbouwingskosten ten behoeve van de gehuurde huisvesting, die 
in 5,4 jaar worden afgeschreven (conform de termijn van de huurovereenkomst), met 
een veronderstelde restwaarde van nul euro.
Tevens betreft het automatiseringsapparatuur, die in 5 jaar wordt afgeschreven met een 
veronderstelde restwaarde van nul euro.

overzicht van de materiële vaste activa; in 1.000 euro

   2017 2016

Aanschafwaarde per 1 januari   85 85

Cumulatieve afschrijvingen   72 60

Balanswaarde per 1 januari   13 25

  

Investeringen   12 0

Materiële vaste activa in uitvoering   0 0

Afschrijvingskosten   14 12

  

Desinvesteringen   0 0

Afschrijvingskosten desinvesteringen   0 0

  

Aanschafwaarde per 31 december   97 85

Cumulatieve afschrijvingen   86 72

Balanswaarde per 31 december   11 13
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3. financiële vaste activa (beleggingen)

overzicht van mutaties in de beleggingsportefeuille; in 1.000 euro

  Nominale  Waarderings- Totaal

  waarde verschillen  

Stand ultimo 2016  277.380 10.705 288.085

Mutatie door beleggingen in:   

 - Obligaties  21.509 1.451 22.960

 - Onderhandse leningen  0  0

Mutatie door aflossing / verkoop   -/- 14.000  -/- 14.000

Mutatie door waarderingsverschillen   172 172

Stand ultimo 2017  284.889 12.328 297.217

het verloop van de beleggingsportefeuille; in 1.000 euro

  Totaal ultimo Af Bij Totaal ultimo

  2016    2017

Obligaties 229.951 9.550 23.682 244.083

Onderhandse leningen 58.134 5.000  53.134

Totaal 288.085 14.550 23.682 297.217

De obligaties hadden op 31 december 2017 een beurswaarde van 262,7 miljoen euro. 
De onderhandse leningen hebben geen beursnotering. De nominale waarde van deze 
leningen is 53,1 miljoen euro. De optelsom van deze bedragen, als indicatie voor de 
verkoopwaarde ultimo 2017, is (262,7 + 53,1 =) 315,8 miljoen euro. 

De looptijd van de beleggingen is gespreid en kan als volgt worden toegelicht:

In 1.000 euro   ≤ 1 jaar > 1 jaar

Nominale waarde beleggingen   20.000 264.889

Jaarrekening 
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Vlottende activa
4. vorderingen; in 1.000 euro 

   31-12-2017 31-12-2016

Wegens toetreding   0 0

Wegens disagio   1 0

Wegens overige werkzaamheden   9 0

Te vorderen vennootschapsbelasting   671 0

Totaal   681 0

De looptijd van de vorderingen wegens toetreding en disagio is korter dan 1 jaar.

5. overlopende activa; in 1.000 euro

   31-12-2017 31-12-2016

Overlopende rente van:  

- Effecten   4.136 4.370

- Bancaire tegoeden   1 7

Subtotaal overlopende rente   4.137 4.377

Vooruitbetaald   85 91

Totaal   4.222 4.468

6. liquide middelen

Het gaat hier om bancaire tegoeden die direct opeisbaar zijn.

Eigen vermogen
7.Waarborgdepot; in 1.000 euro

   2017 2016

Stand per 1 januari   51.706 52.930

Terugbetaling aan VWS   600 1.224

Stand per 31 december   51.106 51.706

Bij de oprichting van het WFZ heeft de overheid 54,45 miljoen euro gestort als waar-
borgdepot. In 2011 hebben het Ministerie van VWS en het WFZ uitgewerkt op welke 
wijze in de navolgende jaren terugbetaling van dit bedrag zal plaatsvinden. Op grond 
van deze overeenkomst zal over het boekjaar 2017 een terugbetaling plaatsvinden van 
599.510 euro.

Jaarrekening 



8. algemene reserve; in 1.000 euro

   2017 2016

Stand per 1 januari   110.857 98.697

Exploitatieresultaat boekjaar   7.793 12.160

Stand per 31 december   118.650 110.857

Voorzieningen 
9. voorziening garantieverplichting; in 1.000 euro

 31-12-2016 Dotatie Onttrekking Vrijval 31-12-2017

Voorziening garantieverplichting 22.269 1.422 2.386 0 21.305

De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de aflossingsverplichtingen en 
(ingeschatte) renteverplichtingen van het WFZ in de komende jaren, uit hoofde van 
de verleende borgstellingen op bancaire leningen aan een zorginstelling die in 2013 
failliet is verklaard. In 2017 is opnieuw de contante waarde berekend van de toekom-
stige betalingen, tegen 0,864% (de rekenrente van pensioenfondsen). Deze herbere-
kening resulteert in een dotatie van (afgerond) 1,4 miljoen euro. 

Onderstaand is de voorziening uitgesplitst in kortlopende en langlopende verplichtingen 
(bedragen in 1.000 euro).

Kortlopend deel van de voorziening  (< 1 jaar)   2.311

Langlopend deel van de voorziening (> 1 jaar)   18.994

Hiervan langlopend > 5 jaar    11.646

10. voorziening latente belastingen; in 1.000 euro 

Deze voorziening is gevormd in verband met tijdelijke verschillen tussen de commer-
ciële en fiscale waardering van disagio en obligaties. Verder zijn hierin besloten de 
algemene garantievoorziening en de winstvoorziening voor de jaren 2008 t/m 2011.

In 1.000 euro   2017 2016

Stand per 1 januari   18.945 18.923

Dotatie voorziening latente belastingen   258 22

Stand per 31 december   19.203 18.945

Jaarrekening 52
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Nog te realiseren disagio
11. nog te realiseren disagio; in 1.000 euro

Het (in één keer) ontvangen disagio op leningen wordt toegerekend aan de jaren waar-
in het WFZ garantierisico loopt. Bij leningen met een looptijd langer dan 1 jaar ont-
staat hierdoor een post ‘nog te realiseren disagio’. Onderstaand volgt een uitsplitsing 
van het nog te realiseren disagio in 2018 en in latere jaren (in 1.000 euro). 

Nog te realiseren disagio < 1 jaar    5.743

Nog te realiseren disagio > 1 jaar    90.979

Hiervan te realiseren > 5 jaar    69.583

Kort vreemd vermogen 
12. kortlopende schulden; in 1.000 euro

   31-12-2017 31-12-2016

Afdracht vennootschapsbelasting   0 827

Afdrachten overige belastingen en premies   81 69

Crediteuren   7 6

Terugbetalingsverplichting VWS   600 1.224

Totaal   688 2.126

13. overlopende passiva; in 1.000 euro

   31-12-2017 31-12-2016

Reservering vakantiegeld en -dagen   190 173

Nog te betalen   44 44

Vooruit ontvangen   0 0

Totaal   234 217

De looptijd van de overlopende passiva is korter dan 1 jaar.
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nIet In de balans opgenomen rechten en 
verplIchtIngen

Verplichtingen huur-, service- en leasecontracten 

in 1.000 euro   < 1 jaar > 1 jaar

Huur- en serviceovereenkomst   197 502

Lease overeenkomsten    84 83

Overig   33 27

Totaal   314 612

Alle lease overeenkomsten hebben een looptijd van korter dan 5 jaar. De geraam-
de verplichtingen uit huur-, service- en leasecontracten bedragen op jaarbasis circa 
365.000 euro. 

Borgstellingen en risicovermogen
Op grond van borgtochtovereenkomsten heeft het WFZ zich ultimo 2017 als borg 
verbonden voor 7.572,8 miljoen euro (7.553,5 miljoen euro langlopende leningen en 
19,3 miljoen euro kasgeldleningen). Het WFZ stelt zich tegenover geldgevers garant 
voor de betaling van rente en aflossing op de geborgde leningen. Er is per balans datum 
sprake van één lopende garantieclaim. Om aan de toekomstige voorwaardelijke ver-
plichtingen te kunnen voldoen, beschikt het WFZ over een risicovermogen en kan 
het WFZ in noodgevallen een beroep doen op de deelnemende zorginstellingen en 
vervolgens op het Rijk als achterborg. De ‘obligoverplichting’ van deelnemers heeft de 
vorm van tijdelijke renteloze leningen aan het WFZ. Het obligo is maximaal 3% van 
het restant geborgde leningen van elke deelnemer afzonderlijk en kan door het WFZ 
worden opgevraagd indien het risicovermogen is gedaald tot 0,25% van het totale res-
tant geborgde leningen per 31 december van het laatst verstreken boekjaar.

Het risicovermogen bedroeg ultimo 2017 280,7 miljoen euro  (de berekening is weer-
gegeven op pagina 25 van het directieverslag). Dit is 3,7% van de restschuld van lang-
lopende leningen en kasgeldleningen. Het maximaal opvraagbare obligo bedroeg per 
31 december 2017 in totaal 227,2 miljoen euro. De som van risicovermogen en op-
roepbare obligo’s bedroeg 507,9 miljoen euro (6,7% van de restschuld).

Latente garantieverplichtingen 
Eind 2017 stond een bedrag open van 18,9 miljoen euro aan borgstellingsverklaringen 
voor langlopende leningen. Daarnaast stond een bedrag open van 18,1 miljoen euro 
aan borgstellingverklaringen voor kasgeldleningen. De nog niet benutte ‘trekkings-
ruimte’ in de lopende kasgeldfaciliteiten ultimo 2017 bedroeg 63,3 miljoen euro. De 
openstaande bedragen kunnen door zorginstellingen in de komende jaren worden in-
gevuld met geborgde leningen. 
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toelIchtIng op de staat van baten en lasten

Lasten
14. personeelskosten en personeel niet in loondienst; in 1.000 euro

   2017 2016

Salarissen   1.676 1.605

Sociale lasten   332 315

Pensioenlasten   177 167

Overige personeelskosten    40 87

Reis- en verblijfkosten   158 149

Personeel niet in loondienst   110 126

Totaal personeelskosten   2.493 2.449

Het personeelsbestand van het WFZ bestond per 31 december 2017 uit 25 personen, 
samen 22,3 fulltime equivalenten. Eind 2016 was de omvang 21,7 fulltime equivalen-
ten. Alle personeelsleden zijn werkzaam in Nederland. 

Het WFZ heeft een eigen rechtspositiereglement. De ontwikkeling van de bruto be-
loning is direct gekoppeld aan de ontwikkeling van de contractloonmutatie voor het 
bedrijfsleven, zoals gepubliceerd door het Centraal Planbureau, met een jaar vertra-
ging. De aanpassing was in 2017: 1,7%. Het WFZ kent geen automatische ‘periodie-
ken’, structurele eindejaarsuitkering of wachtgeldregeling. Werknemers van het WFZ 
zijn aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het betreft een toegezegde-
pensioenregeling. In geval van tekorten bij dit bedrijfstakpensioenfonds, heeft het 
WFZ geen andere verplichtingen dan mogelijk hogere toekomstige premies. 

Directiekosten 
In de personeelskosten zijn ook de directiekosten opgenomen. Het bruto salaris 2017 
bedroeg 182.140 euro. Het totaal van vakantietoeslag, bruto onkostenvergoeding en 
werkgeversbijdragen sociale zekerheid en pensioenen bedroeg 52.290 euro. Voorts 
is een leaseauto beschikbaar gesteld. Er is sprake van een voltijds dienstverband voor 
onbepaalde tijd. 

Het WFZ staat niet vermeld in het overzicht van organisaties waarop de Wet Norme-
ring Topinkomens (WNT) formeel van toepassing is verklaard. Het WFZ onder-
schrijft echter de achterliggende intenties van deze wet en acht het passend bij de 
maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid van het WFZ om de in de WNT 
vermelde algemene bezoldigingsmaxima als referentiekader te hanteren voor het be-
loningsbeleid ten aanzien van de Raad van Toezicht en de directeur van het WFZ. 
Met betrekking tot de directiekosten is vast te stellen dat op dit moment de optelsom 
van relevante inkomenscomponenten zoals gedefinieerd in de vigerende WNT het in 
deze wet gestelde algemene maximum te boven gaat. Met inachtneming van de over-
gangsbepalingen zal door het WFZ in de komende jaren het totaal van de toegekende 
beloningscomponenten op vrijwillige basis in overeenstemming worden gebracht met 
het dan geldende algemene bezoldigingsmaximum conform de WNT.
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Personeel niet in loondienst
Dit zijn vooral de kosten van het uitbesteden van de salarisadministratie, de inhuur van 
secretariële ondersteuning en het incidenteel inzetten van extra formatie in het kader 
van risicobewaking.

15. kosten garantiestelling; in 1000 euro

   2017 2016

Dotatie voorziening garantieverplichting   1.422 1.776

Vrijval voorziening garantieverplichting   0 0

Totale kosten   1.422 1.776

De voorziening garantieverplichting wordt jaarlijks opnieuw berekend, in verband 
met aanpassing van de rekenrente. Dit resulteert in 2017 in een dotatie (zie ook de 
toelichting bij punt 9).

16. bestuurskosten

Deze kosten bestaan voornamelijk uit de overeengekomen vergoeding voor de leden 
voor de Raad van Toezicht. Op jaarbasis bedraagt de vergoeding voor een lid van de 
Raad van Toezicht in 2017 15.243 euro, voor de vicevoorzitter 18.291 euro en voor 
de voorzitter 21.340 euro (alle vergoedingen zijn exclusief werkgeversbijdrage sociale 
zekerheid en omzetbelasting). De vergoeding is ten opzichte van 2016 gecorrigeerd 
voor inflatie, conform artikel 12 lid 4 van de WFZ-statuten. 

De beloning van leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de bepalingen die 
hierover in de statuten van het WFZ zijn opgenomen, en van toepassing zijn geweest 
sinds de oprichting van het WFZ in 1999. De beloning van de leden van de Raad van 
Toezicht WFZ ligt thans onder het algemene maximum dat voor leden van een Raad 
van Toezicht door de WNT wordt gesteld. De beloning van de vicevoorzitter en de 
voorzitter van de Raad van Toezicht WFZ ligt thans onder het algemene maximum dat 
voor een voorzitter van een Raad van Toezicht door de WNT wordt gesteld. 

17. huisvestingskosten

Deze kosten bestaan uit de jaarlijkse huur van de kantoorruimten inclusief bijkomende 
kosten en afschrijvingskosten. 
 
18. algemene kosten; in 1.000 euro

   2017 2016

Kantoormiddelen   23 23

Publiciteit en pr   3 20

Porti- en telefoonkosten   25 26

Beheer en onderhoud ICT middelen   99 81

Afschrijvingskosten ICT middelen   66 63

Hardware ICT   26 25

Accountantskosten   46 46

Kosten rating   31 31

Totaal algemene kosten   319 315
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19. advieskosten derden / uitbesteed werk

Dit betreft in 2017 de kosten van kadastraal onderzoek en advieskosten. 

20. belasting over het exploitatieresultaat 

In de staat van baten en lasten is een vennootschapsbelasting verantwoord van 1,3 mil-
joen euro.

Aanspraken wegens borgstelling
Afgezien van de consequenties van de garantie-aanspraak uit 2013, is het WFZ in 2017 
niet geconfronteerd met nieuwe claims. 

Baten
21. disagio

De omvang van de verleende garanties in 2017 bedroeg 246,8 miljoen euro, de gemid-
delde garantieperiode kwam uit op 23,5 jaar. De gerealiseerde inkomsten uit disagio 
(met inbegrip van het disagio op kasgeldleningen) bedroegen 5,9 miljoen euro. Het 
disagiobedrag in de begroting 2018 (weergegeven op pagina 35 van het directiever-
slag) is gebaseerd op de aanname dat 200 miljoen euro aan garanties wordt verleend op 
nieuwe langlopende leningen, met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. Dit resulteert 
bij een tarief van 0,25% in disagio-opbrengsten van 5,9 miljoen euro. 

22. overige opbrengsten

Dit betreft vooral de inkomsten uit werkzaamheden voor VWS. Verder omvat dit be-
drag de inkomsten uit werkzaamheden voor de provincie Noord-Holland.
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23. resultaat beleggingen 

de berekening van het resultaat beleggingen; in 1.000 euro

 Rente Rente liquide Totaal

 beleggingen middelen 

Feitelijke ontvangsten 2017  7.630 11 7.641

Toegerekend aan 2016  -4.370 -7 -4.377

Nog te ontvangen in 2018  4.136 1 4.137

Totaal opbrengsten  7.396 5 7.401

Af: meegekochte rente  147  147

Af: provisie en bankkosten  52  52

Bij: rente bij verkoop  0  0

Bij: koersresultaat bij verkoop  0  0

 

Bruto opbrengst  7.197 5 7.202

Waarderingsverschillen  172  172

Resultaat beleggingen  7.369 5 7.374

 
De specificatie van het resultaat beleggingen; in 1.000 euro

Rente op:  2017 2016

Obligaties   5.070 5.275

Onderhandse leningen   2.127 2.448

Rekening-courant banken   5 16

Subtotaal   7.202 7.739

Waarderingsverschillen   172 284

Resultaat beleggingen   7.374 8.023

24. bijzondere baten

In 2017 is er geen sprake van bijzondere baten.
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bestemmIng exploItatIeresultaat 

Het positieve exploitatieresultaat na belasting is bij de vaststelling van de jaarrekening 
toegevoegd aan de algemene reserve.

gebeurtenIssen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële gevolgen voor de waarde-
ring per 31 december 2017.

goedkeurIng en vaststellIng van de 
jaarrekenIng

Aldus vastgesteld door de directeur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op      
27 maart 2018.

Vaststelling van de jaarrekening 
H.J. Bellers, directeur WFZ  

Goedkeuring van de jaarrekening door de Raad van Toezicht 
A.C. van Huffelen, voorzitter
P.A.H. van Lieshout, vicevoorzitter  
P.C.J. Leijh, lid 
M.P.M. Ockhuizen, lid 
F.F.H. Rutten, lid 
J.M. Bensing, lid
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Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Deze verklaring is opgenomen op pagina 63.
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Controleverklaring 
van de onafhankelijke 

accountant



controleVerklaring Van De onaFhankeliJke accountant  63

Aan de raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector.

verklarIng over de In het jaarverslag 
opgenomen jaarrekenIng 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector te 
Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Waarborg-
fonds voor de Zorgsector op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in over-
eenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2017.
2. De winst-en-verliesrekening over 2017.
3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector zoals ver-
eist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

verklarIng over de In het jaarverslag 
opgenomen andere InformatIe

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag an-
dere informatie, die bestaat uit:
•	Een beschrijving van de doelstellingen en structuur WFZ
•	Het voorwoord
•	Het verslag van Raad van Toezicht
•	Het directieverslag
•	De overige gegevens
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere infor-
matie:

•	Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•	Alle informatie bevat die op grond van RJ 640 organisaties zonder winststreven is 
vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de an-
dere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Stan-
daard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaron-
der het directieverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met RJ 640 orga-
nisaties zonder winststreven. 

beschrIjvIng van de verant WoordelIjk-
heden met betrekkIng tot de jaarrekenIng

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de 
jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaar-
rekening in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. In dit ka-
der is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de direc-
tie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de con-
tinuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realisti-
sche alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kun-
nen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het pro-
ces van financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-
opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zeker-
heid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 
en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarreke-
ning nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze contro-
lewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidsei-
sen. Onze controle bestond onder andere uit:

•	Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

•	Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de 
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. 

•	Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan. 

•	Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van de controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat 
een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven. 

•	Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen. 

•	Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de in-
terne beheersing. 

Alkmaar, 27 maart 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend; drs. R. Hoos RA
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