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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 risicobe-
oordeling 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. 

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 finan-
ciële claims te kunnen voldoen, dan kan het WFZ vervolgens van de aangesloten 
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 beoordeelt 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 vertrouwenwekkend genoeg zijn 
om voor WFZ-garantie in aanmerking te komen. Een adequate risicobeoordeling en 
risicobewaking is voor het vertrouwen van de stakeholders in het WFZ, alsmede de 
continuïteit van het WFZ, dan ook van cruciaal belang. 
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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). 
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In het jaar 2018 is garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlopende 
leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van het voorgaande jaar (2017: 247 mil-
joen euro). Het totaal van uitstaande garanties op langlopende leningen is de laatste 
jaren afgenomen, en bedroeg ultimo 2018 7.106,2 miljoen euro. Ultimo 2017 was dit 
7.571,5 miljoen euro. Dit is een afname van 465,3 miljoen euro (-6,1%). Naar huidige 
inzichten zal de geleidelijk dalende lijn in het uitstaande garantietotaal zich in de ko-
mende jaren voortzetten. 

Het in 2018 gerealiseerde garantievolume weerspiegelt feitelijk het niveau van in-
vesteringsactiviteiten door intramurale zorginstellingen van enkele jaren geleden. 
De doorlooptijd tussen de toezegging van een WFZ-garantie en het moment waarop 
deze wordt verzilverd bedraagt immers vaak meerdere jaren. Naast de 100 miljoen 
aan garanties die in 2018 werd geëffectueerd, zat er ultimo 2018 voor ruim 300 mil-
joen euro aan eerder gedane garantietoezeggingen ‘in de pijplijn’. Deze toezeggingen 
kunnen in de komende jaren worden omgezet in daadwerkelijke garanties. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is dat een 
WFZ-garantietoezegging ook daadwerkelijk  (volledig) wordt verzilverd. Onder in-
vloed van interne en externe ontwikkelingen kan de zienswijze van een zorginstelling 
op de noodzaak en betaalbaarheid van investeringsprojecten tussentijds veranderin-
gen ondergaan. 

Hoewel het gerealiseerde garantiebedrag van 100 miljoen euro mogelijk anders doet 
vermoeden, lijkt het dieptepunt in investeringsactiviteit in de zorgsector gepasseerd 
en een opgaande lijn te zijn ingezet. Dit blijkt - naast het opgelopen tegoed in de 
pijplijn - ook uit het toenemende aantal garantieverzoeken. Zo werden er in 2018 
43 borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 37 geheel of gedeeltelijk werden ge-
honoreerd). Dit is een lichte toename ten opzichte van 2017 waarin 37 verzoeken 
werden afgehandeld (waarvan er 23 werden gehonoreerd). Ook het aantal nieuwe 
aanvragen (10) in de eerste twee maanden van 2019 ondersteunt het beeld van een 
wederopleving.

De verwachting voor de komende jaren is desondanks dat zorginstellingen terughou-
dend zullen blijven ten aanzien van (grote) investeringen. Zowel in de cure- als in de 
care sector is het beleid gericht op verschuiving van intramurale zorg naar ambulante 
en extramurale zorg. Bovendien blijft de financiële druk op zorginstellingen onver-
minderd hoog. Beide factoren dragen bij aan een voorzichtige opstelling ten aanzien 
van vastgoedinvesteringen.  

Met betrekking tot de financieringsmogelijkheden voor zorginstellingen zijn in-
teressante ontwikkelingen gaande. Niet alleen manifesteerde de Europese Investe-
ringsbank (EIB) zich in 2018 nadrukkelijker op de markt (zij het vooralsnog alleen 
voor grote zorginstellingen), maar ook hebben beleggers belangstelling getoond 
voor obligatie-emissies door individuele zorginstellingen. Hoe zich dit zal ontwik-
kelen is vooralsnog een vraag, maar een verruiming van het aantal financierings’-
loketten’ - in aanvulling op de gebruikelijke WFZ-geborgde, en ongeborgde bancai-
re financiering - is vanuit het perspectief van zorginstellingen hoe dan ook slechts 
toe te juichen. De afnemende investeringsactiviteit in de afgelopen periode heeft 
vanzelfsprekend niet alleen het financieringsvolume bij het WFZ geraakt, maar ook 
bij de banken. Om deze reden is de verwachting dat het aandeel van WFZ-geborgde 
leningen in het totaal van de lange financiering van de intramurale sectoren weinig 
verandering zal ondergaan. 
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In een terugblik op 2018 kan niet worden voorbijgegaan aan de unieke gebeurtenis in 
oktober, waarbij twee ziekenhuizen tegelijk failliet werden verklaard. De maatschap-
pelijke en politieke commotie waren groot. Ook is begrijpelijk dat de gebeurtenissen 
bijdragen aan het publieke beeld dat het kennelijk zorgelijk is gesteld met de finan-
ciële gezondheid van zorginstellingen. Echter, zonder de aanwezige knelpunten bij 
sommige (categorieën van) zorginstellingen te willen bagatelliseren, moet worden 
opgemerkt dat dit niet geheel spoort met de risicoperceptie van het WFZ. Ultimo 
2018 stonden 42 WFZ-deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ (14,7% 
van het totale aantal deelnemers). Eind 2017 waren dit 48 deelnemers (17%). Hierbij 
is ook van belang dat ultimo 2018 slechts 4 WFZ-deelnemers in de hoogste risico-
categorie vielen, terwijl dit er eind 2017 nog 7 waren. De schadescenario’s die door 
het WFZ periodiek worden doorgerekend (onder meer met behulp van Monte Carlo 
analyses) maken duidelijk dat het aanwezige WFZ-risicovermogen van 285 miljoen 
euro een zeer degelijke buffer vormt voor het opvangen van mogelijke toekomstige 
garantieschade (en het obligorisico voor deelnemers hierdoor navenant beperkt is).

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 nau-
we banden met de overheid - geen zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De Raad van 
Toezicht van het WFZ richt zich enerzijds op de realisering van de maatschappe-
lijke 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 vormge-
ving, risicobeheer, klantentevredenheid, personeelsbeleid en het financiële beheer). 
De Raad staat de directie hierbij gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De 
Raad vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de directie. In dit verslag ver-
antwoordt de Raad zich over de wijze waarop hij het afgelopen jaar vorm en inhoud 
gaf aan zijn toezichthoudende en adviserende verantwoordelijkheid.

WerkWIjze 

De Raad komt zo vaak bijeen als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, maar ten-
minste vijfmaal per jaar. Naast de reguliere vergaderingen wordt één keer per jaar een 
speciale vergadering belegd, waarin een inhoudelijk thema wordt uitgediept. Voorts 
vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van het eigen functioneren en dat van de direc-
teur. De zelfevaluatie van de Raad heeft plaatsgevonden in de decembervergadering. 
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 
verspreid. Het functioneringsgesprek heeft in 2018 plaatsgevonden in mei. 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 
aanwezig 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 uit-
eenlopende ervaring en deskundigheden, teneinde het brede spectrum van verant-
woordelijkheden en externe invloeden met betrekking tot het WFZ goed te kunnen 
overzien. Met het oog op de continuïteit van de Raad (kwantitatief en kwalitatief) is 
een rooster van aftreden van toepassing.

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 zorgvul-
digheidsregels 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:
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•	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.

•	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 
deelname 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 2018 niet gewijzigd en was eind 2018 
als volgt:

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.

http://www.wfz.nl/het-wfz/organisatie


Verslag raaD Van toeZicht 14

Werk zaamheden In 2018

De Raad is in het verslagjaar vijf keer bijeen geweest. Hiervan waren vier bijeenkom-
sten te kwalificeren als reguliere vergaderingen, en één als themavergadering. In deze  
themavergadering (in september) heeft de Raad zich - vanuit zijn verantwoordelijk-
heid voor de wijze waarop het WFZ zijn statutaire doelstellingen invult - grondig 
laten informeren over de praktische gang van zaken rond de besluitvorming over 
garantieverzoeken van WFZ-deelnemers. Hierbij zijn de directeur en betrokken af-
delingshoofden bevraagd over zowel de procesmatige gang van zaken, als de inhou-
delijke afwegingen bij een garantieverzoek. Beide zijn tot op zekere hoogte gestan-
daardiseerd. Echter, de wijze waarop het beoordelingsproces verloopt, de aspecten 
die in de afwegingen worden betrokken, en het gewicht dat aan bepaalde variabelen 
wordt toegekend, kunnen afhankelijk van de specifieke situatie enigszins uiteenlopen. 
Door middel van bespreking van een viertal praktijkgevallen is inzicht verkregen in 
de afwegingen die hieromtrent worden gemaakt. De casuïstiek betrof een evidente 
toewijzing van een gevraagde garantie, een evidente afwijzing, en twee ‘wikken en 
wegen’- gevallen. 

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 beleidsma-
tige context een belangrijke factor is. De beleidsmatige ontwikkelingen in de zorgsec-
tor, alsmede de doorwerking hiervan op de risicoprofielen van zorginstellingen, zijn 
dan ook een voortdurend agendapunt in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
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: 

•	De resultaten van een breed opgezet klanttevredenheidsonderzoek onder WFZ-
deelnemers.

•	De formele afbakening van het werkterrein van het WFZ, alsmede - in bredere 
zin - de faciliterende rol van het WFZ in het licht van de ontwikkelingen waarmee 
de deelnemende zorginstellingen te maken hebben en krijgen. 

•	Het toepassen van rekenmodellen bij financiële scenario-analyses, en het risico-
management op geaggregeerd niveau. Dit laatste gebeurt door middel van Monte 
Carlo-analyses, waarbij het totaal aan uitstaande garanties en het risicoprofiel hier-
van worden gerelateerd aan het aanwezige risicovermogen, teneinde kwantitatief 
inzicht te verkrijgen in het ‘financiële incasseringsvermogen’ van het WFZ. 

•	Het vaststellen van de geactualiseerde WFZ-statuten. De belangrijkste inhoude-
lijke wijziging had betrekking op de afbakening van het WFZ-werkterrein en was 
er op gericht om de onbedoelde inperking van het WFZ-werkterrein als gevolg 
van wet- en systeemwijzigingen ongedaan te maken. In 2018 hebben de branche-
organisaties en het Ministerie van VWS formele goedkeuring verleend voor de 
voorgestelde aanpassingen. De geactualiseerde statuten zijn in het vierde kwartaal 
van 2018 formeel vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarna ze notarieel zijn 
vastgelegd. 
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•	In een inkomend mailbericht werd de vraag aan de Raad voorgelegd of een finan-
cieringsstructuur, waarbij meer dan 80% van de leningen is verstrekt onder over-
heidsgarantie, strijdig zou kunnen zijn met de regels omtrent staatsgarantie. Na 
een gedachtewisseling is geconcludeerd dat het niet aan het WFZ is om hierin 
uitspraak te doen. De vraag is daarom doorgeleid naar het ministerie van VWS.

•	De positie van het WFZ met betrekking eventuele winstuitkering door zorginstel-
lingen (in het licht van de hernieuwde politieke aandacht voor het wetsvoorstel 
hierover). 

•	De wijze waarop het WFZ optreedt bij deelnemers die in financiële problemen 
verkeren, en het formele instrumentarium dat het WFZ bij ten dienste staat.

•	Het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen, waar het WFZ als borg bij be-
trokken was, en de juridische nasleep daarvan.

In 2018 heeft het WFZ 100 miljoen euro aan nieuwe garanties verleend op langlopen-
de 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 2018 7.100 miljoen euro. De werkzaamheden van het WFZ-bureau 
laten een verschuiving zien van ‘nieuwe garanties verlenen’ naar ‘uitstaande garanties 
bewaken’. De Raad heeft waardering voor de in 2018 door de directeur en medewer-
kers van het WFZ-bureau geleverde inspanningen.

jaarrekenIng en decharge

Artikel 21 lid 3 van de WFZ-statuten schrijft voor dat de directeur binnen zes maan-
den na afloop van het boekjaar een jaarverslag uitbrengt over de gang van zaken bin-
nen het WFZ en over het gevoerde beleid. Verder legt de directeur de door hem 
vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Deze jaar-
rekening omvat de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting op deze
stukken, vergezeld van de accountantsverklaring. Mede op grond van de goedkeu-
rende controleverklaring van Deloitte Accountants, heeft de Raad in zijn vergadering 
van 27 maart 2019 de hiervoor genoemde stukken goedgekeurd. Op grond van artikel 
21 lid 6 van de statuten, heeft de Raad na goedkeuring van de jaarrekening 2018 de-
charge verleend aan de directeur voor het in het boekjaar gevoerde bestuur.

De Raad van Toezicht, Utrecht, 27 maart 2019
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 
overheid. 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 sta-
biliteit 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 doelstellingen van het WFZ onvoldoende uit de verf komen. De afwegin-
gen om de garantierisico’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 navol-
gende worden enkele belangrijke aspecten van het WFZ toegelicht.

deelname 

Het geregistreerde aantal deelnemende rechtspersonen nam in 2018 af met 1, tot 286. 
Dit was het saldo van onderlinge fusies van WFZ-deelnemers (-3), uitschrijving als 
deelnemer (-1), faillissement (-1) en inschrijving van nieuwe deelnemers (+4). Aan 
fusies zijn voor het WFZ zowel een positief als negatief aspect te onderscheiden. Ri-
sico verhogend is dat fusies tussen WFZ-deelnemers resulteren in een cumulatie van 
lopende garanties. Hierdoor neemt de potentiële garantieschade in geval van faillisse-
ment toe. Risico verlagend is dat fusies het continuïteitsperspectief van de betrokken 
organisaties doorgaans 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 termijn. 

De deelname aan het WFZ per instellingscategorie is weergegeven in tabel 1. De 
middelste kolom geeft het omzetaandeel van WFZ deelnemers weer, als percentage 
van het totaal per sector (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, boekjaar 2017). De 
rechter kolom laat het aandeel zien van WFZ geborgde leningen, als percentage van 
het totaal aan langlopende leningen per sector (bron: Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, boekjaar 2017).

deelname Wfz per sector 

 Omzetaandeel   Aandeel WFZ geborgde leningen

 WFZ deelnemers   als % van totaal langlopende leningen

Ziekenhuizen (alg. en cat.) 92% 46%

Gehandicaptenzorg 65% 53%

GGZ 74% 58%

Ouderenzorg 44% 36%

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 hou-
den doorgaans in dat een hypothecaire inschrijving moet worden geregeld, of dat 
het totale financieringsarrangement eerst duidelijk moet zijn. Aangezien bereidstel-
lingsverklaringen formeel nog geen onomkeerbare financiële verplichtingen voor het 
WFZ inhouden, wordt deze categorie toezeggingen hierna verder buiten beschou-
wing 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 bor-
gingsverzoek 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 2018 zijn 43 aanvragen door het WFZ beoordeeld. Bij 37 hiervan is borging toe-
gekend. 

Geborgde leningen
In het verslagjaar is garantie verstrekt op 100 miljoen euro aan nieuwe langlo-
pende leningen. Dit is een forse daling ten opzichte van het voorafgaande jaar 
(2017: 247 miljoen euro). Tegenover de uitgifte van nieuwe garanties staat dat 
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jaarlijks op de lopende garantieleningen wordt afgelost. Per saldo bedroeg ultimo 
2018 het totaal aan uitstaande garanties op lange leningen 7.106,2 miljoen euro 
(inclusief de leningen van failliete deelnemers).  Ultimo 2017 was dit 7.571,5 mil-
joen euro. Dit is een afname van 465,3 miljoen euro (-6,1%). Het totaal aan gega-
randeerde kasgeldleningen ultimo 2018 bedroeg 15,3 miljoen euro. Ten opzichte 
van de stand ultimo 2017 (19,3 miljoen euro) is dit een afname van 4,0 miljoen 
euro (-20,5%). Het totaal van langlopende en kasgeldleningen daalde daarmee 
van 7.590,8 miljoen euro naar 7.121,5 miljoen euro (-6,2%). Dit is weergegeven 
in grafiek 1. Naar huidige inzichten zal de dalende lijn in het uitstaande garantie-
totaal zich in de komende jaren voortzetten.

De financiering onder WFZ-garantie is voor bijna 80% afkomstig van twee ‘sectorbanken’: 
de BNG Bank en de Nederlandse Waterschapsbank. Het overige deel is afkomstig van 
diverse andere banken en ‘institutionele’ geldgevers (verzekeraars 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 
(7.106,2  miljoen euro) over de deelsectoren is verdeeld. 

 
geborgde langlopende leningen ultimo 2018 naar deelsectoren; in miljoen euro
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De verdeling van de in 2018 verstrekte langlopende en kasgeldleningen per sector is 
weergegeven in grafiek 3. 

nieuwe geborgde langlopende en kasgeldleningen 2018 naar deelsectoren; in 

miljoen euro

 

Latente garantieverplichtingen 
Eind 2018 stond een bedrag open van 73,4 miljoen euro aan ongebruikte borgstel-
lingsverklaringen voor langlopende leningen. Daarnaast stond een bedrag open van 
55,0 miljoen euro aan ongebruikte borgstellingverklaringen voor kasgeldleningen. 
De ongebruikte ‘trekkingsruimte’ in de lopende kasgeldfaciliteiten ultimo 2018 be-
droeg 99,5 miljoen euro. 

Looptijd leningen 
De gewogen gemiddelde resterende looptijd van het totaal aan geborgde langlopende 
leningen ultimo 2018 is 18,6 jaar. De gewogen gemiddelde looptijd van de leningen 
die in het jaar 2018 zijn geborgd, bedraagt 24,6 jaar. De looptijd van geborgde lenin-
gen wordt afgestemd op de afschrijvingstermijn van het gefinancierde zorgvastgoed. 
Geborgde leningen bieden de zorginstelling hierdoor continuïteit van financiering, 
in combinatie met lagere rente en minder onzekerheid over de toekomstige financie-
ringskosten. 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 gega-
randeerde langlopende leningen (7.106,2  miljoen euro) naar resterende looptijd is 
weergegeven in grafiek 4. 
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gegarandeerde langlopende leningen ultimo 2018 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 leningenportefeuille. 
Laten we additionele garantieverlening buiten beschouwing, dan loopt het huidige le-
ningenbestand 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 
Het rentevoordeel van borging, ten opzichte van ongeborgde bancaire financiering, 
was in 2018 grofweg 1%. De WFZ-deelnemers besparen op het totaal aan geborgde 
leningen jaarlijks ruim 70 miljoen aan rentekosten. De financiële bijdrage aan het 
WFZ-risicovermogen die bij borging wordt gevraagd van zorginstellingen (het ‘dis-
agio’) is 0,25%. 

rIsIcobeWakIng 

Deelname aan het WFZ is - via de 3% obligoverplichting - voor zorginstellingen tot 
zekere hoogte risicodragend. Om de kans dat een beroep moet worden gedaan op 
deze onderlinge solidariteit zo beperkt mogelijk 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 duide-
lijk 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 leningcontracten met banken geen onacceptabele risico’s besloten liggen 
(denk bijvoorbeeld aan opeisingsbepalingen of derivatenconstructies). Ook nadien 
houdt het WFZ de vinger 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 risicobewaking geïntensiveerd. Hierbij wordt dan (aan-
vullende) informatie opgevraagd per kwartaal of per maand. Voor de desbetreffende 
deelnemers wordt de mogelijkheid tot borging opgeschort. Naast deze risicobeoor-
delingen 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 
‘incasseringsvermogen’ 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 
geldtekort, 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 2016 en 2017. 

Wfz-deelnemers ingedeeld naar weerstandsvermogen 

 

Het gemiddelde weerstandsvermogen van WFZ-deelnemers (gewogen op basis van 
omzet) was ultimo 2017 27,1%. Dit betekent ten opzichte van het voorgaande jaar 
(2016: 25,9%) 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 2016 2017 procentpunt

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

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

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

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

grafiek 6

tabel 2
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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 2016 en 2017.

Wfz-deelnemers ingedeeld naar exploitatieresultaat

 

Het gemiddelde exploitatieresultaat van WFZ-deelnemers heeft, na een aantal jaren 
gestage daling, in 2017 enig herstel laten zien. Het gewogen gemiddelde exploitatie-
resultaat in 2017 was 1,7% (2016: 0,9%). De onderliggende resultaten laten een bre-
de spreiding zien: het grootste exploitatietekort was 21,9%, het grootste overschot 
14,3%. In totaal hadden 39 deelnemers (13,6%) een negatief exploitatieresultaat 
(2016: 79 deelnemers; 27,6%). Per deelsector lopen de gemiddelde exploitatieresul-
taten uiteen (ziekenhuizen: 1,4%; gehandicaptenzorg: 2,3%; GGZ: 1,5%; ouderen-
zorg: 1,8%).
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Risicoprofiel
In grafiek 8 zijn alle WFZ-deelnemers geordend aan de hand van twee relevante ri-
sico-indicatoren: het exploitatieresultaat en het weerstandvermogen (uitgedrukt als 
percentage van de omzet). Vanuit risicoperspectief zijn vooral deelnemers ‘linkson-
der’ 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 schade-
kans) het meest zorgelijk. Daarentegen zijn deelnemers ‘rechtsonder’ in de grafiek het 
minst risicovol voor het WFZ. Het overzicht maakt duidelijk dat de uitstaande garan-
tietotalen per deelnemer een grote spreiding kennen. Eventuele garantieschades van 
een relatief beperkte omvang zijn - mits er geen cumulatie optreedt - met het aanwe-
zige 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 
beperkter. 

In de navolgende grafiek 10 zijn alle WFZ-deelnemers ingedeeld naar garantieom-
vang. Te zien is dat de garantieomvang per deelnemer in de meeste gevallen minder 
dan 20 miljoen euro is. Slechts een beperkt aantal deelnemers kent een garantieom-
vang van meer dan 100 miljoen euro (7 deelnemers ultimo 2018). 
 

Wfz-deelnemers ingedeeld naar garantieomvang; in miljoen euro 

 

Verhoogd garantierisico 
Ultimo 2018 staan 42 deelnemers onder verhoogde bewaking van het WFZ (14,7% 
van het totale aantal deelnemers). In 2017 waren dit 48 deelnemers (17%). De deelne-
mers 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 2018 vallen 4 deelne-
mers in deze categorie (2017: 7 deelnemers), met langlopende garanties van in 
totaal 59,7 miljoen euro. De garanties per deelnemer variëren van 3,4 miljoen 
tot 30,2 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 18 deelnemers (2017: 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 20 deelne-
mers (2017: 25 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 gedaald gedurende 2018. Benadrukt moet worden dat risicobe-
oordeling 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 2018 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 - verhou-
dingsgewijs - sprake is van intensieve risicobewaking. Duidelijk is dat de sector GGZ 
vanuit WFZ-perspectief ook in 2018 de meeste zorgen baart, en dat er in de sector 
Gehandicaptenzorg het minst vaak aanleiding is voor verhoogde bewaking. 

risicobewaking naar deelsector

 

 

grafiek 12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ziekenhuizen 14%86%

10%90%

36%64%

12%88%

Gehandicaptenzorg

GGZ

Ouderenzorg

Normale risicobewaking

Verhoogde risicobewaking



29

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 financiële 
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 financiële zeker-
heidsstructuur. Om deze potentiële bijdrage in perspectief te plaatsen: dit is tegen-
woordig ongeveer gelijk aan het rentevoordeel van twee jaar borging via het WFZ. 
De obligobijdrage is geen gift, maar heeft het karakter van een renteloze lening. Als 
het WFZ financieel weer opklimt, wordt de obligoheffing terugbetaald aan de deelne-
mers. Mocht ook deze obligoheffing niet voldoende soelaas bieden, dan kan het WFZ 
in laatste instantie een beroep doen op financiële steun van de Rijksoverheid. 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 risicovermogen) wél 
van groot belang. Deze bepaalt immers de kans dat de deelnemers worden aangespro-
ken op hun obligoverplichting. 

Het risicovermogen wordt overeenkomstig de definitie in de “Overeenkomst Staat 
der Nederlanden / Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector” (van 12 juli 1999) 
berekend als: “De som van de activa van de Stichting, voor zover bestaande uit con-
form 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 incasse-
ringsvermogen van het WFZ voor eventuele nieuwe garantieclaims, dienen in aanvul-
ling op deze definitie ook getroffen voorzieningen 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

  31-12-2018 31-12-2017

Effecten (nominale waarde)  299.996 297.217

Liquide middelen  7.265 5.730

Subtotaal  307.261 302.947

(Af) Voorziening garantieverplichting  -20.307 -21.305

(Af) Kortlopende schulden  -932 -688

(Af) Overlopende passiva  -388 -234

     

Risicovermogen  285.635 280.720
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tabel 3
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Het risicovermogen is 4% 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 waar-
de van de beleggingen maar de verkoopwaarde op dat specifieke moment relevant is. 
Gedwongen verkoop van beleggingen vanwege garantieclaims komt echter niet snel 
aan de orde, gelet op de aanzienlijke omvang van de jaarlijkse kasstroom die in eerste 
instantie beschikbaar is voor garantie-uitkeringen. 

Het WFZ stond ultimo 2018 garant voor 7.099,9 miljoen euro (7.084,6  miljoen euro 
aan langlopende leningen en 15,3 miljoen euro aan kasgeldleningen). Dit is exclusief de 
leningen van failliete deelnemers, waarvoor voorzieningen zijn getroffen. Het maximaal 
opvraagbare obligo (3% van het restant geborgde leningen) bedroeg per 31 december 
2018 in totaal 213,0 miljoen euro. De som van risicovermogen en oproepbare obligo’s 
bedroeg 498,6 miljoen euro (7% van de restschuld). De ontwikkeling van het risicover-
mogen door de jaren heen is weergegeven in grafiek 13. De omvang in euro’s is aange-
duid met blauwe balken; de procentuele ontwikkeling door lijnen. De blauwe 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 risico-
vermogen in verhouding 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 ontwik-
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keling van het ‘financiële incasseringsvermogen’ van het WFZ. De ontwikkeling van 
het beschikbare risicovermogen wordt in hoge mate bepaald door de jaarlijkse om-
vang van de garantieverlening. Aangezien deze voor de komende jaren vanzelfspre-
kend niet bekend is, worden - om een impressie te geven van de bandbreedte - drie 
varianten doorgerekend. Deze cijfermatige extrapolaties zijn opgesteld met behulp 
van een eigen, gevalideerd WFZ-rekenmodel waarin alle relevante financiële groot-
heden in onderlinge samenhang zijn opgenomen. In de eerste variant is aangenomen 
dat in 2019 en volgende jaren telkens 100 miljoen euro aan leningen zal worden 
geborgd. In de tweede variant is uitgegaan van 150 miljoen euro per jaar. Tenslotte 
is nog een derde variant met 200 miljoen euro doorgerekend op zijn consequenties. 
Belangrijke kanttekening is dat bij de becijferingen geen rekening wordt gehouden 
met garantieclaims die nog niet bekend zijn. Het zijn dus vooral technische extrapo-
laties op basis van beschikbare informatie en geen schadekansberekeningen. Grafiek 
14 laat de ontwikkeling zien van het totaal aan geborgde leningen in de afgelopen 
vijf jaar en in de komende vijf jaar, in de drie genoemde varianten (nb: omwille van de 
inzichtelijkheid is de schaalverdeling op de verticale as in de navolgende grafieken 
aangepast). Duidelijk is dat in alle gekozen varianten het totaal uitstaande garantie-
volume 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). Het vermogenspercentage ligt in elke groeivariant vooralsnog aanzienlijk 
onder de vermogenseisen die in andere sectoren (bijvoorbeeld banken en verzeke-
raars) door de toezichthouders worden gehanteerd.

 
risicovermogen als percentage van het uitstaande garantiebedrag

Financiële degelijkheid WFZ
Tabel 3 laat zien dat het risicovermogen van het WFZ ruim 285 miljoen euro bedraagt. 
Louter dit bedrag geeft WFZ-deelnemers echter nog geen uitsluitsel over de kans dat zij 
op hun obligoverplichting zouden kunnen worden aangesproken, in geval van een zoda-
nige cumulatie van garantieclaims dat het WFZ-risicovermogen tekort schiet. Hiervoor 
dient namelijk ook de potentiele garantieschade in de analyse te worden betrokken. 

Een globale manier om het obligorisico te concretiseren, is door uit te gaan van een 
‘worst-case’ scenario. Categorie ‘rood’ omvat de meest risicovol geachte WFZ-deelne-
mers. Ultimo 2018 vallen 4 deelnemers in deze categorie. Zelfs in het extreme geval 
dat alle ‘categorie rood’-deelnemers tegelijkertijd failliet zouden gaan, zou het WFZ 
de totale garantieschade (59,7 miljoen euro) probleemloos kunnen opvangen met het 
aanwezige risicovermogen. Temeer daar de schadebetalingen in de praktijk niet ineens, 
maar uitgesmeerd over vele jaren plaatsvinden. Aangezien een dergelijke cumulatie van 
faillissementen uiterst onwaarschijnlijk geacht mag worden, mag hieruit afgeleid wor-
den dat het obligorisico voor WFZ-deelnemers dus navenant beperkt is. 

Sinds 2018 voert het WFZ daarnaast meer verfijnde risicoberekeningen uit, op basis 
van Monte Carlo simulaties. Deze methode is gebaseerd op specifieke faillissements-
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kansen, die (op subjectieve basis) worden toegekend aan elke individuele WFZ deel-
nemer. Dit wordt gecombineerd met de garantieschade voor elke deelnemer in geval 
van een eventueel faillissement. De garantieschade wordt hierbij voorzichtigheids-
halve gesteld op het totaal aan uitstaande geborgde leningen per individuele deelne-
mers (anders gesteld: er wordt niet op voorhand rekening gehouden met gedeelte-
lijke schadedekking door uitwinning van hypotheken). Op basis van grote aantallen 
schade simulaties op de computer resulteert dan een kansverdeling met betrekking 
tot de maximum garantieschade voor het WFZ in een bepaalde periode. Het WFZ 
hanteert hierbij een tijdshorizon van 2 jaar. Deze risicoberekeningen op portefeuil-
leniveau worden 2 keer per jaar geactualiseerd. 

Ook de Monte Carlo berekeningen bevestigen dat het risicovermogen 2018, gerelateerd 
aan het huidige risicoprofiel van de WFZ-deelnemers, een hoge mate van zekerheid 
biedt. Uitgaande van de laatst toegekende schadekansen indiceren de berekeningen dat, 
mocht er de komende 2 jaar al sprake zijn van nieuwe garantieschade voor het WFZ, deze 
met een waarschijnlijkheid van 95% niet hoger zal uitvallen dan 110 miljoen euro. Wordt 
de zekerheidsgrens nog hoger gesteld, dan laten de berekeningen zien dat de eventu-
ele garantieschade met 99% waarschijnlijkheid lager zal uitvallen dan 181 miljoen euro. 
Met het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro zou het WFZ deze theoretische 
schade probleemloos kunnen opvangen, zonder een financieel beroep te hoeven doen op 
deelnemers of overheid. De risicobecijferingen kunnen ook van de andere kant worden 
benaderd, door uit te gaan van het aanwezige risicovermogen van 285 miljoen euro. De 
berekeningen resulteren dan in de uitkomst dat het aanwezige risicovermogen in maar 
liefst 99,95% voldoende zal zijn om eventuele garantieschade in de komende 2 jaar te 
kunnen opvangen. Het obligorisico voor deelnemers lijkt derhalve uiterst beperkt.

organIsatIe

Personeelsformatie
Het WFZ bestond per 31 december 2018 uit 24 personeelsleden, samen 21,4 fulltime 
equivalenten. Eind 2017 was de omvang 22,3 fulltime equivalenten. Het ziektever-
zuim bedroeg in het verslagjaar gemiddeld 5,6%. 

Wijziging organisatiestructuur
In de afgelopen jaren is het volume aan verstrekte garanties gedaald, met name door 
de afname van investeringen door intramurale zorginstellingen. Hierdoor zijn ook 
de gerelateerde administratief-secretariële activiteiten afgenomen. Automatisering en 
herinrichting van processen hebben geleid tot een verdere daling van de benodigde 
personele inzet. Om deze redenen is in het derde kwartaal 2018 een bureau-reorgani-
satie ingezet. Het WFZ-bureau had in de afgelopen jaren de volgende structuur:

directeur

beleid & interne

zaken (b&I)

klantencontact &

risicobewaking (k&r)

risicoanalyse

(ra)
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De reorganisatie, die inmiddels grotendeels zijn beslag heeft gekregen, behelst het 
verlies van in totaal 7 arbeidsplaatsen ten opzichte van de situatie begin 2018 en het 
vervallen van de afdeling B&I. De structuur wordt hiermee als volgt:

Kredietwaardigheid WFZ
Standard & Poor’s (S&P) voert jaarlijks in opdracht van het WFZ een risicobeoor-
deling uit op het WFZ. Het onderzoeksrapport van S&P is openbaar. Hiermee ver-
schaft 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 achter-
borg is voor de garanties van het WFZ. 

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

WFZ-deelnemers 
Met de deelnemende zorginstellingen lopen de contacten langs meerdere wegen:
•	In het kader van de risicobeoordeling en -bewaking hebben jaarlijks meerdere 

keren 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 2018: 10 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, uitge-
voerd door een extern bureau, met de primaire contactpersoon van de instelling. 
Op jaarbasis worden 3 interviews per relatiebeheerder uitgevoerd. (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 2018 in 
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totaal 4 bijeenkomsten). In deze bijeenkomsten staat informatie-uitwisseling over 
de actuele ontwikkelingen bij enerzijds zorgaanbieders en anderzijds het WFZ 
centraal. 

•	In 2018 is een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle WFZ-deel-
nemers, zowel onder ‘financials’ als bestuurders. In het deelnemersonderzoek van 
enkele jaren geleden kreeg het WFZ als algemeen rapportcijfer net geen 7, nu 
was de gemiddelde waardering 7,8.  Deze significante vooruitgang vormt voor het 
WFZ de bevestiging dat de verbeteringen en koersveranderingen die in reactie op 
het vorige deelnemersonderzoek zijn ingezet, vruchten afwerpen. 

•	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 2018: 3 publicaties). 

Tenslotte kan worden vermeld dat vanuit het WFZ presentaties en publicaties worden 
verzorgd ten behoeve van symposia, opleidingen, workshops en dergelijke. Ook is 
medewerking verleend aan de totstandkoming van de brochure ‘Risicomanagement in 
het zorgvastgoed’ van het Adviescentrum voor Zorgvastgoed.

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 
werkzaamheden uit met betrekking tot de Rijksgegarandeerde leningen. Over de 
werkzaamheden op het gebied van Rijksgarantiebeheer wordt in januari na elk kalen-
derjaar door het WFZ rapport uitgebracht aan VWS, voorzien van een goedkeurende 
accountantsverklaring. 

Provincies
De provincie Noord-Holland heeft het WFZ in 2018 wederom ingeschakeld om 
werkzaamheden te verrichten op het gebied van risicobeheer. De rapportage over 
deze werkzaamheden is in december 2018 aan de provincie toegezonden. Vanwege 
de beperkte omvang van de resterende provinciegaranties is in samenspraak met de 
provincie besloten deze werkzaamheden te beëindigen. 

Exploitatieresultaat WFZ 
In 2018 was het positieve exploitatieresultaat na belasting 10,7 miljoen euro. In 2017 
was het exploitatieresultaat 7,8 miljoen euro. Het eigen vermogen ultimo 2018 komt 
uit op 179,8 miljoen euro. 

DirectieVerslag 36



DirectieVerslag 37

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het WFZ is gebonden aan een beleggingsstatuut en een 
aanvullend 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 structureel aanhoudt bij één bankinstel-
ling mag niet meer dan 5 miljoen euro bedragen.

Beleggingsportefeuille 
De beleggingsportefeuille ultimo 2018 bedraagt 300 miljoen euro (tegen balans-
waarde; zie de jaarrekening voor de berekening). De samenstelling van de beleg-
gingsportefeuille ultimo 2018 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 65% de hoogst mogelijke 
beoordeling, namelijk AAA. De minimaal vereiste rating bij aankoop is conform het 
beleggingsstatuut Aa3/AA-. Na het aankoopmoment kunnen toegekende creditra-
tings opwaarts en neerwaarts fluctueren, waardoor ze op of onder de aankoopgrens 
belanden. Hiervan is sprake geweest bij in totaal 4% van de portefeuille.  

grafiek 17
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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 toe-
komstige 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 21%. De overige 79% is gespreid over 14 gebieden. 
 

beleggingen naar herkomst

 

Het resultaat van de beleggingen in 2018 was 2,3% 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 2018, de realisatie 2018 en de begro-
ting 2019 naast elkaar gezet. Enkele opmerkingen hierbij: 
•	De begroting van het disagio was 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 2018 was 100 miljoen euro. De gemiddelde garantieperiode was 24,6 jaar in 
plaats van de veronderstelde 20 jaar. Het gerealiseerde disagio (5,9 miljoen euro) 
is nagenoeg conform begroting. (De gerealiseerde kasstroom uit disagio in 2018 
bedroeg 3,2 miljoen euro, in plaats van de begrote 5,3 miljoen euro). Voor de 
begroting 2019 is uitgegaan van de aanname dat 150 miljoen euro wordt verleend 
aan garanties op nieuwe langlopende leningen met een gemiddelde looptijd van 
20 jaar. 

•	De ‘kosten garantiestelling’ vloeien voort uit de voorgeschreven, jaarlijkse herbe-
rekening van de ‘opzij gezette’ middelen voor het betalen van de rente- en aflos-
singsverplichtingen in verband met de faillissementen uit 2013 en 2018. 

•	De geraamde uitgaven voor externe adviezen vallen in 2019 hoger uit, in verband 
met de onderhanden actualisering van de formele documentatie van het WFZ. 
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specificatie van baten en lasten; in 1.000 euro

Baten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019

Disagio 5.854 5.871                   5.817 

Overige opbrengsten 358 358                      358 

Subtotaal baten 6.212 6.229                  6.175 

Resultaat beleggingen 6.742 6.882                   6.344 

Totaal baten  12.954 13.111                 12.519 

Lasten Begroting 2018 Realisatie 2018 Begroting 2019

Personeelskosten en personeel niet in loondienst 2.573 2.665 2.214

Kosten garantiestelling 460 1.349 482

Bestuurskosten 131 126 133

Huisvestingskosten 172 165 172

Algemene kosten 373 320 329

Advieskosten derden/uitbesteed werk 158 124 150

Onvoorzien 50 0 50

Totaal lasten 3.917 4.749 3.530

Exploitatieresultaat voor belastingen 9.037 8.362 8.989

Belastingen over het exploitatieresultaat 0 -2.362 0

Exploitatieresultaat na belastingen 9.037 10.724 8.989

Intern risicomanagement
Het WFZ heeft als garantie verlenende organisatie op twee manieren met risicoma-
nagement te maken. Enerzijds is er het risicomanagement in verband met de garan-
tieverlening door het WFZ. Anderzijds is er het risicomanagement dat betrekking 
heeft op de eigen werkorganisatie. Jaarlijks wordt de interne risico-inventarisatie en 
-analyse in de Raad besproken. Dit heeft plaatsgevonden in de novembervergadering 
van de Raad. 

tabel 4
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terugblIk 2018

In aanvulling op het voorgaande is het volgende noemenswaardig:

•	Risicobeoordelingen worden door het WFZ uitgevoerd op het niveau van indivi-
duele organisaties en investeringsprojecten, en daarnaast op geaggregeerd niveau. 
Hierbij wordt vooral geanalyseerd in hoeverre het WFZ financieel in staat is om 
eventuele garantieschade te absorberen met het aanwezige risicovermogen. Hier-
toe beschikt het WFZ over een gevalideerd computermodel. De risicoanalyses op 
geaggregeerd niveau zijn in 2018 uitgebreid met Monte Carlo simulaties. Hiermee 
worden waarschijnlijkheidsberekeningen verkregen, met betrekking tot de kans 
dat een eventuele garantieschade in een bepaalde periode een bepaald totaalbedrag 
(of het totaal aanwezige risicovermogen) zal overstijgen. De inzichten die hiermee 
worden verkregen vormen een waardevolle bijdrage aan het risico-acceptatie be-
leid van het WFZ.  

•	Het WFZ dringt er bij zijn deelnemers op aan - met het oog op beperking van 
continuïteitsrisico’s voor de instelling (en afgeleid hiervan de garantierisico’s voor 
het WFZ) - om altijd voldoende liquiditeit aan te houden. Als vuistregel hanteert 
het WFZ van oudsher twee maanden omzet. Maar dit is geen universele, objectieve 
norm. In de praktijk zijn er meerdere factoren van belang bij het bepalen van de 
noodzakelijke of gewenste omvang van de liquiditeit. Deze factoren zijn uiteenge-
zet in de notitie ‘Beleidslijn gewenste omvang liquiditeit’ die aan alle WFZ-deelne-
mers is toegezonden en ook via de WFZ-website beschikbaar is gesteld.

•	Met betrekking tot de WFZ-deelnemers die in problemen verkeren (in het bijzon-
der de hoogste risicocategorie) heeft het WFZ zijn werkwijze, procedures en in-
strumentarium geëvalueerd. Geconcludeerd is dat het proces van geïntensiveerde 
risicobewaking op hoofdlijnen adequaat verloopt, maar dat verdere verbeteringen 
mogelijk zijn door het proces strakker te organiseren, actiepunten concreter te 
formuleren en deze strikter te bewaken. Ook het instrumentarium hiervoor in het 
Reglement van Deelneming behoeft op bepaalde aspecten aanscherping. 

•	In voorgaande jaren heeft informele afstemming plaats gevonden met stakeholders 
over de actualisering van de WFZ-statuten. De belangrijkste inhoudelijke wijzi-
ging had betrekking op de afbakening van het WFZ-werkterrein en was er op ge-
richt om de onbedoelde inperking van het WFZ-werkterrein als gevolg van wet- en 
systeemwijzigingen ongedaan te maken. In 2018 hebben de brancheorganisaties 
en het Ministerie van VWS formele goedkeuring verleend voor de voorgestelde 
aanpassingen. De geactualiseerde statuten zijn in het vierde kwartaal van 2018 for-
meel vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarna ze notarieel zijn vastgelegd. 

•	Gelijktijdig met de goedkeuring voor de wijziging van de statuten is het ministerie 
van VWS akkoord gegaan met vernieuwing van de overeenkomst met VWS ten 
behoeve van de uitwisseling van informatie. De aanpassingen die hierbij verwerkt 
zijn betreffen vooral actualisaties, die reeds onderdeel waren van de praktische 
gang van zaken.

•	Op 26 oktober 2018 vond de voor Nederland unieke gebeurtenis plaats dat twee 
ziekenhuizen tegelijk failliet werden verklaard. De maatschappelijke en politiek 
ophef was groot. Het WFZ was als borg betrokken bij één van beide organisaties, 
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de IJsselmeer ziekenhuizen. De lopende geborgde leningen bedroegen 5,3 miljoen 
euro. Het WFZ verwacht een deel van deze schade te compenseren door verkoop-
opbrengsten van het vastgoed. In de politieke debatten is gesteld dat de toezicht-
houdende taken bij zorgverzekeraars, IGZ en WFZ goed zijn belegd. Wel beoogt 
VWS in eventuele toekomstige probleemsituaties meer de regie te nemen om deze 
partijen samen aan tafel te krijgen. 

 

belangrIjke ac tIepunten 2019

•	In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in de bouw van een nieuw ICT- systeem. De 
bedoeling is te komen tot een integratie van de bestaande gegevensbestanden die 
betrekking hebben op WFZ-deelnemers, het verbeteren van de toegankelijkheid 
voor gebruikers en om met behulp van nieuwe functionaliteiten de werkprocessen 
binnen het WFZ faciliteren. In het eerste kwartaal van 2019 wordt de eerste fase 
van dit project opgeleverd en in gebruik genomen. Gedurende 2019 wordt de ap-
plicatie verder uitgebouwd. 

•	In 2019 wordt het Reglement van Deelneming herzien. Ook de achterborgover-
eenkomst en leningendocumentatie worden geactualiseerd. 

•	In 2019 zal het WFZ de deelnemers consulteren over wijze waarop het WFZ zijn 
faciliterende rol in de komende jaren optimaal kan invullen, in het licht van de 
diverse ontwikkelingen waarmee de zorginstellingen in de verschillende deelsec-
toren te maken hebben en krijgen. 

Utrecht, 27 maart 2019

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

 Activa 31-12-2018 31-12-2017  Passiva 31-12-2018 31-12-2017

1 Immateriële vaste 145 47 7 Waarborgdepot 50.373 51.106

 activa

2 Materiële vaste 9 11 8 Algemene reserve 129.374 118.650

 activa

3 Financiële vaste  300.064 297.217   Eigen vermogen 179.747 169.756

  activa 

 (beleggingen)

  

      9 Voorziening 20.307 21.305

      garantieverplichting

  

      10 Voorziening latente 15.880 19.203

     belastingen

 

 Totaal vaste activa 300.218 297.275   Totaal 36.187 40.508

     voorziening

4 Vorderingen 16 681 11 Nog te realiseren 94.088 96.722

     disagio

5 Overlopende activa 3.843 4.222 12 Kortlopende 932 688

     schulden

6 Liquide middelen 7.265 5.730 13 Overlopende 388 234

     passiva

  Totaal vlottende 11.124 10.633   Totaal kort 1.320 922

 activa    vreemd vermogen

  

  Totaal 311.342 307.908   Totaal 311.342 307.908
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staat van baten en lasten 
in 1.000 euro
    
   Lasten Realisatie Begroting Realisatie   Baten Realisatie Begroting Realisatie

  2018 2018 2017   2018 2018 2017

14 Personeelskosten  2.665 2.573 2.493 21 Disagio 5.871 5.854 5.898

 en personeel niet 

 in loondienst 

15 Kosten 1.349 460 1.422 22 Overige 358 358 360

 garantiestelling     opbrengsten

16 Bestuurskosten 126 131 130          

17 Huisvestingskosten 166 172 185          

18 Algemene kosten 320 373 319          

19 Advieskosten 124 158 20          

  derden/uitbesteed 

 werk

 Onvoorzien 0 50 0          

  Subtotaal lasten 4.750 3.917 4.569   Subtotaal baten 6.229 6.212 6.258

  Exploitatieresultaat 8.361 9.037 9.063 23 Resultaat 6.882 6.742 7.374

 voor belasting     beleggingen

        

20 Belasting over het -2.363 0 1.270   

 exploitatier-

 esultaat

       

  Exploitatieresultaat 10.724 9.037 7.793    

 na belasting

      

  Totaal lasten 13.111 12.954 13.632   Totaal baten  13.111 12.954 13.632
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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 na-
mens de Rijksoverheid werkzaamheden uit met betrekking tot de nog lopende Rijks-
garanties. 

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 ongewij-
zigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De disagio-opbrengst over ge-
borgde 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 
veronderstelde restwaarde van nul euro. Nog niet in gebruik genomen activa worden 
opgenomen onder immateriële activa in uitvoering.

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 automatiseringsappara-
tuur worden in 5 jaar afgeschreven met een veronderstelde restwaarde van nul euro. 
Materiële vaste activa betrekking hebbend op inventarisgoederen 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 verwer-
king worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs; deze is 
over het algemeen gelijk aan de nominale waarde. Alle vorderingen zijn kortlopend. 
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte onin-
baarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit bankte-
goeden 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 aan-
gesproken uit hoofde van een verleende borgtocht, als gevolg van faillissement van 
een deelnemer. Bij de bepaling van de voorziening wordt rekening gehouden met de 
waarde van de zekerheden die door de deelnemer zijn verstrekt. 

Voorziening latente belastingen 
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tus-
sen de waarde van de activa en passiva volgens de fiscale waardering enerzijds en de 
commerciële waardering die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. De be-
rekening van de latente belastingverplichtingen geschiedt tegen de op het einde van 
het boekjaar vastgestelde belastingtarieven. Belastinglatenties worden gewaardeerd 
op nominale waarde. Het WFZ is met ingang van 1 januari 2008 vennootschapsbelas-
tingplichtig. Conform afspraak met de Belastingdienst is over de jaren 2008 t/m 2011 
een voorziening gevormd, zodat over die jaren vooralsnog geen vennootschapsbelas-
ting wordt betaald. Deze voorziening hoeft niet eerder vrij te vallen ten gunste van de 
winst dan bij beëindiging 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. Trans-
actiekosten 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 
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen be-
drag rekening 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 
betrekking 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 bere-
kend over het gewogen gemiddeld uitstaande leningsbedrag gedurende deze periode. 
Het ontvangen disagio wordt bij leningen met een looptijd langer dan 1 jaar toegere-
kend aan de jaren waarin het WFZ garantierisico loopt. Het disagio op kasgeldlenin-
gen wordt geheel verantwoord in het jaar waarin de leningen onder garantie worden 
gebracht.

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 werk-
nemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat af-
hankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het WFZ heeft geen verplichting tot het voldoen 
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Wel-
zijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het WFZ heeft daarom 
de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering en heeft alleen 
de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord. Ultimo 2018 bedroeg de dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn 101,3%.

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 exploitatieresul-
taat 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

   2018 2017

Aanschafwaarde per 1 januari   444 444

Cumulatieve afschrijvingen   397 332

Balanswaarde per 1 januari   47 112

     

Investeringen   0 0

Immateriële vaste activa in uitvoering   132 0

Afschrijvingskosten   34 65

     

Desinvesteringen   0 0

Afschrijvingskosten desinvesteringen   0 0

     

Aanschafwaarde per 31 december   576 444

Cumulatieve afschrijvingen   431 397

Balanswaarde per 31 december   145 47

2. materiële vaste activa

Het gaat hierbij om automatiseringsapparatuur, die in 5 jaar wordt afgeschreven met 
een veronderstelde restwaarde van nul euro. De verbouwingskosten ten behoeve van 
de gehuurde huisvesting van 69.000 euro, zijn eind 2017 volledig afgeschreven. Dit 
verklaart het verschil tussen de aanschafwaarde 31 december 2017 en de beginstand 
1 januari 2018. 

overzicht van de materiële vaste activa; in 1.000 euro

   2018 2017

Aanschafwaarde per 1 januari   97 85

Cumulatieve afschrijvingen   86 72

Balanswaarde per 1 januari   11 13

     

Investeringen   0 12

Immateriële vaste activa in uitvoering   0 0

Afschrijvingskosten   2 14

     

Desinvesteringen   69 0

Afschrijvingskosten desinvesteringen   69 0

     

Aanschafwaarde per 31 december   28 97

Cumulatieve afschrijvingen   19 86

Balanswaarde per 31 december   9 11
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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 2017  284.889 12.328 297.217

Mutatie door beleggingen in:      

 - Obligaties  21.534 1.146 22.680

 - Onderhandse leningen  0 0 0

Mutatie door aflossing / verkoop  -20.000 0 -20.000

Mutatie door waarderingsverschillen  0 167 167

Stand ultimo 2018  286.423 13.641 300.064

het verloop van de beleggingsportefeuille; in 1.000 euro

  Totaal ultimo Af Bij Totaal ultimo

  2017    2018

Obligaties 244.083 11.614 23.461 255.930

Onderhandse leningen 53.134 9.000 0 44.134

Totaal 297.217 20.614 23.461 300.064

De obligaties hebben op 31 december 2018 een beurswaarde van 272,1 miljoen euro. 
De onderhandse leningen hebben geen beursnotering. De nominale waarde van deze 
leningen is 44,1 miljoen euro. De optelsom van deze bedragen, als indicatie voor de 
verkoopwaarde ultimo 2018, is (272,1 + 44,1 =) 316,2 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   22.389 264.034

Jaarrekening 
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Vlottende activa
4. vorderingen; in 1.000 euro 

   31-12-2018 31-12-2017

Wegens disagio   7 1

Wegens overige werkzaamheden   9 9

Te vorderen vennootschapsbelasting   0 671

Totaal   16 681

De looptijd van de vorderingen wegens toetreding en disagio is korter dan 1 jaar. De 
post vennootschapsbelasting is in 2018 opgenomen onder de kortlopende schulden. 

5. overlopende activa; in 1.000 euro

   31-12-2018 31-12-2017

Overlopende rente van:    

- Effecten   3.787 4.136

- Bancaire tegoeden   0 1

Subtotaal overlopende rente   3.787 4.137

Vooruitbetaald   56 85

Totaal   3.843 4.222

6. liquide middelen

Het gaat hier om bancaire tegoeden die direct opeisbaar zijn.

Eigen vermogen
7.Waarborgdepot; in 1.000 euro

   2018 2017

Stand per 1 januari   51.106 51.706

Terugbetaling aan VWS   733 600

Stand per 31 december   50.373 51.106

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 2018 een terugbetaling plaatsvinden 
van 733.000 euro.

Jaarrekening 



8. algemene reserve; in 1.000 euro

   2018 2017

Stand per 1 januari   118.650 110.857

Exploitatieresultaat boekjaar   10.724 7.793

Stand per 31 december   129.374 118.650

Voorzieningen 
9. voorziening garantieverplichting; in 1.000 euro

 31-12-2017 Dotatie Onttrekking Vrijval 31-12-2018

Voorziening garantieverplichting 21.305 2.084 3.082 0 20.307

De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de aflossingsverplichtingen 
en (ingeschatte) renteverplichtingen van het WFZ in de komende jaren. De voorzie-
ning is bepaald uit hoofde van de verleende borgstellingen op bancaire leningen aan 
twee zorginstellingen, die respectievelijk in 2013 en 2018 failliet zijn verklaard. De 
dotatie aan de voorziening is het saldo tussen de contante waarde van de aflossings-
verplichtingen en (ingeschatte) renteverplichtingen minus de directe liquidatieop-
brengsten van het faillissement van een zorginstelling in 2018. 

Daarnaast is in 2018 opnieuw de contante waarde berekend van de toekomstige betalin-
gen, tegen 1,648% rekenrente, gehanteerd door pensioenfondsen (2017: 0,864%). De 
herberekening met aangepaste rekenrente, resulteert in een onttrekking van 750 dui-
zend euro. Samen met de onttrekking van de reeds lopende betaalverplichtingen (totaal 
2,3 miljoen euro) is de onttrekking in 2018 (afgerond) 3 miljoen euro.

Onderstaand is de voorziening uitgesplitst in kortlopende en langlopende verplich-
tingen (bedragen in 1.000 euro).

Kortlopend deel van de voorziening (< 1 jaar)   2.516

Langlopend deel van de voorziening (> 1 jaar)   17.792

Hiervan langlopend > 5 jaar    12.934

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. 
De vrijval van de voorziening is het gevolg van een wijzing van het huidige VPB tarief 
van 25% naar 20,5% in 2021.

In 1.000 euro   2018 2017

Stand per 1 januari   19.203 18.945

Dotatie voorziening latente belastingen   163 258

Vrijval voorziening latente belastingen   3.486 0

Stand per 31 december   15.880 19.203
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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 
waarin het WFZ garantierisico loopt. Bij leningen met een looptijd langer dan 1 jaar 
ontstaat hierdoor een post ‘nog te realiseren disagio’. Onderstaand volgt een uitsplit-
sing van het nog te realiseren disagio in 2019 en in latere jaren (in 1.000 euro). 

Nog te realiseren disagio < 1 jaar    5.727

Nog te realiseren disagio > 1 jaar    88.361

Hiervan te realiseren > 5 jaar    67.090

Kort vreemd vermogen 
12. kortlopende schulden; in 1.000 euro

   31-12-2018 31-12-2017

Afdracht vennootschapsbelasting   35 0

Afdrachten overige belastingen en premies   109 81

Crediteuren   55 7

Terugbetalingsverplichting VWS   733 600

Totaal   932 688

13. overlopende passiva; in 1.000 euro

   31-12-2018 31-12-2017

Reservering vakantiegeld en -dagen   229 190

Nog te betalen   159 44

Totaal   388 234

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   221 473

Lease overeenkomsten   76 57

Overig   56 7

Totaal   353 537

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

Borgstellingen en risicovermogen
Op grond van borgtochtovereenkomsten heeft het WFZ zich ultimo 2018 als borg 
verbonden voor 7.099,9 miljoen euro (7.084,6 miljoen euro langlopende leningen en 
15,3 miljoen euro kasgeldleningen). Het WFZ stelt zich tegenover geldgevers garant 
voor de betaling van rente en aflossing op de geborgde leningen. 

Er is per balansdatum sprake van twee lopende garantieclaims. Om aan de toekomsti-
ge voorwaardelijke verplichtingen te kunnen voldoen, beschikt het WFZ over een ri-
sicovermogen 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 restant van de geborgde leningen per 31 december van het laatst 
verstreken boekjaar.

Het risicovermogen bedroeg ultimo 2018 285,6 miljoen euro (de berekening is weer-
gegeven op pagina 29 van het directieverslag). Dit is 4% van de restschuld van lang-
lopende leningen en kasgeldleningen. Het maximaal opvraagbare obligo bedroeg per 
31 december 2018 in totaal 213,0 miljoen euro. De som van risicovermogen en op-
roepbare obligo’s bedroeg 498,6 miljoen euro (7% van de restschuld).

Latente garantieverplichtingen 
Eind 2018 stond een bedrag open van 73,4 miljoen euro aan borgstellingsverklarin-
gen voor langlopende leningen. Daarnaast stond een bedrag open van 55 miljoen 
euro aan borgstellingverklaringen voor kasgeldleningen. De nog niet benutte ‘trek-
kingsruimte’ in de lopende kasgeldfaciliteiten ultimo 2018 bedroeg 99,5 miljoen euro. 
De openstaande bedragen kunnen door zorginstellingen in de komende jaren worden 
ingevuld 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

   2018 2017

Salarissen   1.768 1.676

Sociale lasten   367 332

Pensioenlasten   183 177

Overige personeelskosten   185 40

Reis- en verblijfkosten   156 158

Personeel niet in loondienst   6 110

Totaal personeelskosten   2.665 2.493

Het personeelsbestand van het WFZ bestond per 31 december 2018 uit 24 personen, 
samen 21,4 fulltime equivalenten. Eind 2017 was de omvang 22,3 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 2018: 1,6%. 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 2018 
bedroeg 182.140 euro. Het totaal van vakantietoeslag, bruto onkostenvergoeding en 
werkgeversbijdragen sociale zekerheid en pensioenen bedroeg 54.000 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 Nor-
mering 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 betreft de kosten van het uitbesteden van de salarisadministratie en de inhuur van 
secretariële ondersteuning.

15. kosten garantiestelling; in 1000 euro

   2018 2017

Dotatie voorziening garantieverplichting   2.084 0

Kosten voorziening garantieverplichting   16 0

Mutatie disconteringsvoet rente   -751 1.422

Totale kosten   1.349 1.422

De voorziening garantieverplichting wordt jaarlijks opnieuw berekend, in verband 
met aanpassing van de rekenrente. Dit resulteert in 2018 in een onttrekking. Daar-
naast heeft er een dotatie aan de garantievoorziening plaatsgevonden in verband met 
een faillissement van een zorginstelling  (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 2018 15.457 euro, voor de vicevoorzitter 18.547 euro en 
voor de voorzitter 21.639 euro (alle vergoedingen zijn exclusief werkgeversbijdrage 
sociale zekerheid en omzetbelasting). De vergoeding is ten opzichte van 2017 gecor-
rigeerd 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

De huisvestingskosten bestaan uit de jaarlijkse huur van kantoorruimte inclusief bij-
komende kosten.
 
18. algemene kosten; in 1.000 euro

   2018 2017

Kantoormiddelen   20 23

Publiciteit en pr   3 3

Porti- en telefoonkosten   20 25

Beheer en onderhoud ICT middelen   143 99

Afschrijvingskosten ICT middelen   36 66

Hardware ICT   22 26

Accountantskosten   42 46

Kosten rating   34 31

Totaal algemene kosten   320 319
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19. advieskosten derden / uitbesteed werk

Dit betreft in 2018 de kosten van kadastraal onderzoek en advieskosten. 

20. belasting over het exploitatieresultaat 

Bij de vennootschapsbelasting is een bate verantwoord van 2,4 miljoen euro op een 
positief resultaat voor belastingen van 8,4 miljoen euro. Het effectieve belastingtarief 
komt hiermee uit op -/- 28% (in plaats van het toepasselijke tarief van 25%). Deze 
afwijking wordt veroorzaakt door de stapsgewijze daling van het huidige tarief van de 
vennootschapsbelasting van 25% naar 20,5% in 2021. De voorziening latente belas-
tingverplichting is herrekend op basis van het nieuwe tarief. Dit heeft in 2018 geleid 
tot een eenmalige belastingbate van 3,5 miljoen euro die ten gunste van de vennoot-
schapsbelasting is verwerkt. 

Aanspraken wegens borgstelling
In 2018 is een nieuwe garantieclaim ingediend wegens een faillissement van een zor-
ginstelling. Naast de consequenties van de garantie-aanspraak uit 2013 zijn er geen 
verdere aanspraken wegens borgstelling. 

Baten
21. disagio

De omvang van de verleende garanties in 2018 bedroeg 99,9 miljoen euro, de gemid-
delde garantieperiode kwam uit op 24,6 jaar. De gerealiseerde inkomsten uit disagio 
(met inbegrip van het disagio op kasgeldleningen) bedroegen 5,9 miljoen euro. Het 
disagiobedrag in de begroting 2019 (weergegeven op pagina 35 van het directiever-
slag) is gebaseerd op de aanname dat 150 miljoen euro aan garanties wordt verleend 
op nieuwe langlopende leningen, met een gemiddelde looptijd van 20 jaar. Dit resul-
teert bij een tarief van 0,25% in disagio-opbrengsten van 5,9 miljoen euro. 

22. overige opbrengsten

Dit betreft de inkomsten uit werkzaamheden voor VWS. Verder omvat dit bedrag 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 2018  7.267 -1 7.266

Toegerekend aan 2017  -4.136 1 -4.135

Nog te ontvangen 2019  3.787 0 3.787

Totaal opbrengsten  6.918 0 6.918

Af: meegekochte rente  149 0 149

Af: provisie en bankkosten  54 0 54

Bij: rente bij verkoop  0 0 0

Bij: koersresultaat bij verkoop  0 0 0

Bruto opbrengst  6.715 0 6.715

Waarderingsverschillen  167 0 167

Resultaat beleggingen  6.882 0 6.882

 
De specificatie van het resultaat beleggingen; in 1.000 euro

Rente op:  2018 2017

Obligaties   4.890 5.070

Onderhandse leningen   1.825 2.127

Rekening-courant banken   0 5

Subtotaal   6.715 7.202

Waarderingsverschillen   167 172

Resultaat beleggingen   6.882 7.374

24. bijzondere baten

In 2018 is er geen sprake van bijzondere baten.
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bestemmIng exploItatIeresultaat 

Het positieve exploitatieresultaat na belasting is bij de vaststelling van de jaarreke-
ning toegevoegd aan de algemene reserve.

gebeurtenIssen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met financiële gevolgen voor de waarde-
ring per 31 december 2018.

goedkeurIng en vaststellIng van de 
jaarrekenIng

Aldus vastgesteld door de directeur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op   
27 maart 2019.

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 
J.M. Bensing, lid 
P.C.J. Leijh, lid 
M.P.M. Ockhuizen, lid 
F.F.H. Rutten, lid 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Deze verklaring is opgenomen op pagina 64.

oVerige gegeVens 62



Controleverklaring 
van de onafhankelijke 

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

verklarIng over de In het jaarverslag 
opgenomen jaarrekenIng 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met RJ 640 organisaties zonder winststreven. 

De jaarrekening bestaat uit:

1. De balans per 31 december 2018.
2. De winst-en-verliesrekening over 208.
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 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze con-
trolewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waar-
onder het directieverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met RJ 640 
organisaties 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 realis-
tische alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzet-
ten, 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 controleop-
dracht 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 in-
dien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden 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 onafhankelijk-
heidseisen. 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 onze 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 reik-
wijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze 
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.       

Amsterdam, 12 april 2019
2019-04-12  12.04.2019
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: N.R. Fritz RA

controleVerklaring Van De onaFhankeliJke accountant  




