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Samenvatting WfZ jaarverslag 2021 

Enkele hoofdpunten uit het WfZ 
jaarverslag 2021 

Garanties 
 

In 2021 is garantie verstrekt voor ruim 237,1 miljoen euro aan nieuwe langlopende leningen. Dit is 

een aanzienlijke daling ten opzichte van het voorgaande jaar (2020: 277,3 miljoen euro). Het herstel 

dat na 2018 (100 miljoen euro) en 2019 (166 miljoen euro) is ingezet, stagneert daarmee. In het 

verlengde hiervan is in 2021 ook het totaalbedrag aan uitstaande garantiesop lang- en kortlopende 

leningen afgenomen tot 6.231,1 miljoen euro (ultimo 2020: 6.513,6 miljoen euro). 

 

In 2021 zijn 39 borgingsverzoeken afgehandeld (waarvan er 34 geheel of gedeeltelijk werden 

gehonoreerd) (2020: 30 borgingsverzoeken waarvan 25 geheel of gedeeltelijk gehonoreerd). De 

toename van het aantal geheel of gedeeltelijk gehonoreerde verzoeken in combinatie met de daling 

van het volume aan nieuw verleende garanties resulteert in een oplopend volume in de ‘pijplijn’: 

namelijk van 820,6 miljoen euro ultimo 2020 naar 1.318,3 miljoen euro per ultimo 2021. Onze 

waarneming is dat de perikelen rondom corona en de gespannen bouwmarkt debet zijn aan langere 

doorlooptijden bij de verzilvering van toegekende garanties. De verwachting is dat het oplopende 

volume in de pijplijn zich op termijn zal vertalen in een toename in de garantieverstrekking. 

 

Totaal geborgde leningen per jaar (restschuld); in miljoen euro 
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Exploitatieresultaat WfZ deelnemers 
 
Het gewogen gemiddelde exploitatieresultaat van WfZ-deelnemers was in 20020 1,7% (2019: 1,7%). 

De onderliggende resultaten laten een brede spreiding zien: het grootste exploitatietekort was 17,2%, 

het grootste overschot 42,1%. Negatieve uitschieters worden in veel gevallen veroorzaakt door 

reorganisatie voorzieningen, positieve uitschieters in veel gevallen door verkoop van vastgoed. Het 

merendeel van de WfZ-deelnemers (83,9%) heeft een exploitatieresultaat in de bandbreedte van 0% 

tot +5%. Het aantal deelnemers met een negatief exploitatieresultaat in 2020 was 23 (2019: 30). 

 

 

WfZ deelnemers ingedeeld naar exploitatieresultaat 

 
 
 
Eigen Vermogen WfZ deelnemers 
 

Het gemiddelde weerstandsvermogen van WfZ-deelnemers (gewogen op basis van omzet) was 

ultimo 2020 28,5%. Dit komt overeen met het gemiddelde weerstandsvermogen van 2019. In tabel 2 

wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling per deelsector. De daling van het gemiddelde 

weerstandsvermogen bij deelnemende ouderenzorginstellingen wordt met name veroorzaakt door de 

omzetstijging die voortkomt uit de kwaliteitsgelden (hier is sprake van een noemereffect, waardoor 

het percentage lager uitvalt). De vergoedingen voor meerkosten corona en de 

zorgbonus voor het personeel hebben in dit verband ook éénmalig bijgedragen aan de omzetstijging 

in 2020. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling per deelsector.  

 

 

Gemiddeld weerstandsvermogen WfZ-deelnemers per deelsector 
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Risicobewaking 
 

Ultimo 2021 staan 21 deelnemers onder verhoogde bewaking van het WfZ (7,3% van het totale aantal 

deelnemers). Ultimo 2020 waren dit 29 deelnemers (10,2%). De deelnemers onder verhoogde 

bewaking worden in drie globale categorieën onderscheiden, naar oplopende ernst van de situatie 

aangeduid met de kleuren geel, oranje en rood. Onderstaande figuur biedt een weergave van de 

ontwikkeling van het aantal WfZ-deelnemers onder verhoogde aandacht per risicocategorie in de 

afgelopen jaren.   

 

 

WfZ-deelnemers onder verhoogde aandacht per risicocategorie 

 
 

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

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

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

moeilijk. Dit komt ook tot uiting in de volgende grafiek.  

 
 
Risicobewaking per deelsector 
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Risicovermogen WfZ 
 

Ultimo 2021 bedroeg het risicovermogen ruim 304 miljoen euro (ultimo 2019: ruim 297 miljoen euro). 

Dit is  4,9% van de restschuld van de geborgde leningen (2019: 4,6%). Het WfZ toetst periodiek 

verschillende garantieschade scenario's op basis van Monte Carlo simulaties. De schadescenario’s 

die periodiek worden doorgerekend bevestigen het beeld dat het aanwezige WfZ-risicovermogen van 

ruim 297 miljoen euro een zeer degelijke buffer vormt voor het opvangen van mogelijke toekomstige 

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

 

 
Strategische heroriëntatie 
In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in de strategische heroriëntatie van het WfZ. De 

publicatie van het WfZ-strategiedocument begin 2022 is in dit verband een belangrijke mijlpaal. In 

2022 en opvolgende jaren zal het WfZ verschillende deelprojecten uitrollen die invulling geven aan de 

speerpunten van het strategisch plan. In 2022 worden allereerst concrete stappen gezet met het 

actief benaderen van zorginstellingen die nog geen deelnemer zijn. Ook worden bijeenkomsten 

georganiseerd met banken, adviesbureaus en accountants. De analyse van het in het verleden 

gevoerde risicomanagement en -beleid en de ontwikkeling en implementatie van de compliance 

functie zijn eveneens in gang gezet. Daarnaast wordt op het gebied van financieel scheiden van 

wonen en zorg gezocht naar concrete cases om te onderzoeken welke bijdrage het WfZ kan leveren 

aan de realisatie van meer woningen voor ouderen die zorg behoeven. 

 

 


