
Voorafgaand

  Opstellen documentatie

De financiers stellen als voorwaarde dat zekerheden (hypotheek- en 
pandrecht) worden gevestigd op basis van de verhaalsregeling. Op 
verzoek van partijen stelt het WfZ de concepten van de verhaalsregeling 
en de pandakte op. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door het WfZ en de Nederlandse 
Vereniging van Banken gezamenlijk opgestelde overeenkomsten. In 
deze overeenkomst staan afspraken over de verdeling van zekerheden 
tussen financiers vastgelegd. Doel is te voorkomen dat instellingen 
knel komen te zitten tussen strijdige eisen van de belanghebbende 
partijen. De modellen van deze documentatie kunt u vinden op  
onze website.
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Borgingsverzoek
Het proces Zekerheden start na het proces 
borgingsverzoek. Uw relatiebeheerder zal onze 
afdeling juridische zaken de opdracht geven het 
proces Zekerheden te starten. U ontvangt van de 
afdeling juridische zaken een mail met de te volgen 
stappen en de opgestelde documentatie.
Zie het proces borgingsverzoek.

Proces
Borgingsverzoek

Oriënterend gesprek

Voor WFZ-deelnemers

Bij WFZ-deelnemers komen eventuele 

investerings plannen in de periodieke 

gesprekken (2 keer per jaar) aan de orde. 

Daarbij worden mogelijkheden voor  

borging in oriënterende zin besproken  

en wordt afgestemd over procedurele 

stappen. Daarnaast kunnen instellingen 

ook tussentijds contact opnemen met 

(de relatie beheerder van) het WFZ.

Voorafgaand

Nog geen deelnemer: orienterend gesprek

Zorginstellingen die nog geen WFZ-deelnemer zijn worden verzocht vooraf-

gaand aan het indienen van een borgingsverzoek contact op te nemen met 

het WFZ. Op basis van een oriënterend gesprek kan dan bepaald worden of 

een verzoek tot borging en deelname formeel tot de mogelijkheden behoort 

en of het vanuit risicoperspectief kans van slagen heeft. Verder wordt tijdens 

het oriënterende gesprek ingegaan op de beoordelingsprocedure en de 

informatie die in dit kader van belang is.

Aanvraag

Voorafgaand

Quick Scan

Risico beoordeling

Advies  

relatiebeheerder

Beoordelings-

commissie

Follow-up

Financiering

  Aanvraag

Borging wordt verstrekt aan financieel gezonde zorginstellingen met 

goed onderbouwde investeringsplannen. De financiële haalbaarheid 

en betaalbaarheid moeten blijken uit een ‘businessplan’.
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Investeringsplan

In de praktijk wordt niet altijd een keurig 
opeenvolgend stappenplan gevolgd, maar is het 
proces afhankelijk van de specifieke situatie van 
de zorginstelling en voorgeschiedenis.
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https://www.wfz.nl/
https://www.wfz.nl/uploads/pub/WFZ_Borgingsverzoek_proces.pdf


   Verhaalsregeling 
De geborgde financiers, ongeborgde financiers en de borg(en) 
gaan met de deelnemer een verhaalsregeling aan. In de verhaals-
regeling staat vermeld welke rechten en verplichtingen partijen 
over en weer naar elkaar hebben in geval van uitwinning van de 
zekerheden. Deze zekerheden verkrijgt de zekerhedenagent ten 
behoeve van de financiers op de onroerende en roerende zaken 
van de deelnemer, tot zekerheid voor de betalingsverplichtingen 
van de deelnemer uit hoofde van de financieringen.

    Pandakte 
In de pandakte wordt het pandrecht gevestigd door de deelnemer 
op zijn roerende zaken, ten gunste van de zekerhedenagent.  
Het pandrecht dient als zekerheid voor de betalingsverplichtingen 
van de deelnemer aan de zekerhedenagent. Dit uit hoofde van, of 
inverband met, de schuld zoals opgenomen in de verhaalsregeling.

Proces Zekerheden
Nieuwe deelnemers



Proces Zekerheden
Nieuwe deelnemers

  Opdracht notaris
 
U kiest welke notaris de hypotheekakte opstelt en passeert.  
Let hierbij op de hoogte van de aansprakelijkheidsverzekering 
van de notaris. 
 
   Op dit moment zijn notarissen in Nederland voor  

tenminste EUR 25 miljoen verzekerd. 
 
   Indien de inschrijving (inclusief rente en kosten) hoger is 

dan EUR 25 miljoen dient bij de notaris te worden nagegaan 
of de notaris verzekerd is voor het hogere bedrag. Indien de 
notaris voor een lager bedrag verzekerd is dan is het niet 
mogelijk om de hypotheekakte bij deze notaris te passeren

Zodra het WfZ bekend is met de contactgegevens van de 
passerende notaris, zal het WfZ namens partijen de opdracht 
sturen aan de notaris om de hypotheekakte op te stellen.  
De kosten van de notaris komen voor uw rekening.
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   Beoordeling documentatie

   Aanpassen en accorderen documentatie
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Vervolgens zullen alle betrokken partijen de verhaalsregeling, 
de pandakte en de hypotheekakte beoordelen en hun  
op- of aanmerkingen aan het WfZ en de notaris toezenden. 

Het WfZ en de notaris zullen de eventuele op- en aanmerkingen op 
de stukken verwerken en aangepaste stukken aan alle betrokken 
partijen toezenden. Vervolgens dienen alle betrokken partijen de 
documentatie te accorderen. 
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  Afgifte borgstelling

  Aangaan geborgde lening 
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Zodra de documentatie geaccordeerd is en aan alle andere 
voorwaarden voor borging is voldaan, zal de borgstellings-
verklaring door het WfZ worden afgegeven. 

Met behulp van de borgstellingsverklaring kan een geborgde financiering worden 
aangegaan. De leningovereenkomst voor de geborgde financiering zal aan de hand 
van het model (www.wfz.nl onder leningcontracten) door de geborgde financier 
worden opgesteld en ter controle naar het WfZ verzonden. Na akkoord zal de 
geborgde financier de leningovereenkomst ter ondertekening rondsturen.

Zodra deze getekend is, kan de geborgde financiering opgenomen worden  
in de concept verhaalsregeling. 

  Ondertekening documentatie7

1.   Het WfZ gaat bij de notaris na of het dossier compleet is. Houd 
er rekening mee dat er meestal een goedkeuringsbesluit nodig is, 
als er een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is. 

2.   Het WfZ past de verhaalsregeling aan in verband met de nieuwe 
geborgde financiering(en). Vervolgens wordt deze versie van de 
documentatie (met handtekeningenpagina’s) ter ondertekening 
aan alle partijen toegestuurd.

http://www.wfz.nl


  Vestiging hypotheek en registratie pandakte8

1.  Zodra het WfZ alle handtekeningen ontvangen 
heeft, stuurt het WfZ alle partijen en de notaris de 
getekende verhaalsregeling zodat de hypotheekakte 
gepasseerd kan worden. De notaris zal vervolgens 
een afschrift van de hypotheekakte sturen aan alle 
betrokken partijen. 

2.  Het WfZ zorgt voor de registratie van  
de pandakte en stuurt alle partijen een  
kopie van de geregistreerde pandakte  
zodra het WfZ deze retour heeft  
ontvangen van de Belastingdienst. 

   Rol zekerhedenagent 
Partijen wijzen in de verhaalsregeling een zekerhedenagent aan.  
De zekerhedenagent zal ten behoeve van de geborgde financiers, 
ongeborgde financiers en de borg(en) zekerheden verkrijgen op de 
registergoederen van de deelnemer en de roerende zaken die zich  
in de in gebruik zijnde registergoederen van de deelnemer bevinden.  
De zekerhedenagent zal de zekerheden beheren ten behoeve van de 
geborgde financiers, ongeborgde financiers en de borg(en) en de 
uitoefening van de zekerheidsrechten op zich nemen.  
 
Dit betekent dat verzoeken voor bijvoorbeeld een royement of het vestigen 
van een opstalrecht aan de zekerhedenagent gestuurd dienen te worden. 
De zekerhedenagent zal zorgdragen voor de toestemming van de 
geborgde financiers, ongeborgde financiers en borg(en).  
 
Indien er wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot geborgde dan wel  
ongeborgde financieringen dan dienen deze doorgegeven te worden  
aan de zekerhedenagent. Deze zal een concept wijzigingsovereenkomst  
opstellen en deze ter beoordeling aan partijen toezenden. 

Vragen?
Als u vragen heeft over het bovenstaande proces of de documentatie dan 
kunt u contact op nemen met onze afdeling juridische zaken  
(juridischezaken@wfz.nl of 030-273 96 36). Zij helpen u graag verder. 
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