Reglement van Deelneming
Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
(WFZ)

Reglement van Deelneming Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector

Afdeling I: Begripsbepalingen
Artikel 1: De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector
De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna te noemen: 'de Stichting') is op 12 juli 1999 opgericht door de
leden van de Nederlandse Zorgfederatie: NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Vereniging voor
Verpleeghuiszorg (thans genaamd Arcares), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Nederlandse Vereniging
voor Geestelijke Gezondheidszorg. De Stichting heeft blijkens de statuten als doel voor deelnemers in de Stichting de
beschikbaarheid en continuïteit van (her)financieringsmiddelen te bevorderen, tegen zo laag mogelijke kosten.
Artikel 2: Borg
De Stichting stelt zich daartoe borg jegens de geldgever voor de (periodieke) betaling van rente en aflossing alsmede
van eventuele boeterente en kosten op een door de deelnemer aan te trekken geldlening.
Artikel 3: Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.

Achtervangovereenkomst: de overeenkomst waarbij het Rijk zich verplicht, tot meerdere zekerheid voor de
nakoming van de betalingsverplichtingen van de Stichting, renteloze leningen te verstrekken, teneinde te allen
tijde liquiditeitstekorten bij de Stichting te voorkomen.

2.

Boekwaarde: aanschaffings-, vervaardigings- of goedgekeurde kosten minus jaarlijkse afschrijvingen met vaste
percentages van die kosten conform deels de betreffende beleidsregels, deels berekend over de geschatte
economische levensduur.

3.

Deelnemer: een rechtspersoon c.q. groep van rechtspersonen die voldoet aan de in de statuten van de Stichting
en bij reglement vermelde voorwaarden voor deelneming, en die door de Stichting als deelnemer is geregistreerd.

4.

Disagio: een onvoorwaardelijke bijdrage van de deelnemer aan de Stichting, verschuldigd bij ingang van de
borgtocht op een lening.

5.

Garantieniveau: 0,25% van de som van de schuldrestanten per 31 december van het laatst verstreken
kalenderjaar, voor welker betaling de Stichting zich in welke vorm dan ook heeft borg gesteld.

6.

Geldgever: de verstrekker en/of diens rechtsopvolger van een (gedeelte van een) geldlening onder een standaard
leningsovereenkomst van de Stichting.

7.

Geldlening: een lening verstrekt onder een standaard leningsovereenkomst van de Stichting.

8.

Kredietwaardigheid: de (inschatting van de) waarschijnlijkheid dat de rechtspersoon, in de periode die volgt op de
inschrijving als deelnemer in de Stichting, in staat zal zijn te voldoen aan alle verplichtingen, waaronder de
betaling van de rente en aflossing die voortvloeien uit overeengekomen en nog overeen te komen
leningscontracten met geldgevers (zulks ter beoordeling van de Stichting).

9.

Obligo: een voorwaardelijke bijdrage van 3% van de restschuld van de deelnemer aan de Stichting.
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10. Risicovermogen: de som van de activa van de Stichting, voor zover bestaande uit het conform het
beleggingsstatuut belegde vermogen en de liquide middelen, verminderd met de som van de passiva, voor zover
bestaande uit 'crediteuren en transitoria' en vreemde vermogen. Voor de berekening van het risicovermogen:
a.

zullen bedoelde beleggingen worden gewaardeerd naar de aankoopwaarde, dan wel naar de actuele
beurswaarde indien deze laatste waarde minder bedraagt dan de aankoopwaarde;

b.

zal onder 'liquide middelen' worden verstaan: door de Stichting bij bancaire instellingen, die als zodanig
krachtens de Wet toezicht kredietwezen 1992 onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. staan, - al dan
niet direct opvorderbaar - uitgezette gelden met een resterende looptijd van maximaal één jaar;

c.

zullen de liquide middelen worden gewaardeerd op het nominale bedrag;

d.

zal onder 'vreemd vermogen' niet worden begrepen de door of vanwege de deelnemende instellingen aan de
Stichting verstrekte achtergestelde leningen, alsmede de door het Rijk aan de Stichting verstrekte renteloze
leningen.

11. Weerstandsvermogen: de omvang van het eigen vermogen, zoals berekend volgens de voorschriften bij of
krachtens artikel 15 van de Wet Toelating Zorginstellingen, met inachtneming van de correcties die door de
Stichting op grond van de specifieke situatie van een rechtspersoon noodzakelijk worden geacht, en uitgedrukt als
een percentage van de bedrijfsopbrengsten na aftrek van nacalculatorische kosten.

Afdeling II: Deelname
Artikel 4: Voorwaarden voor deelneming
1.

Om als deelnemer bij de Stichting te kunnen worden ingeschreven dient een rechtspersoon te voldoen aan
redelijkerwijs te stellen eisen van kredietwaardigheid, te beoordelen naar door de directie van de Stichting vast te
stellen maatstaven alsmede de voorwaarden vastgelegd in de statuten en dit reglement.

2.

Van vaststelling of wijziging van maatstaven zal onverwijld mededeling worden gedaan aan de deelnemers.

3.

Teneinde te kunnen beoordelen of de rechtspersoon die als deelnemer wenst te worden ingeschreven voldoet aan
de voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt door de Stichting een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de rechtspersoon ingesteld. In dit onderzoek komen alle kredietwaardigheidbepalende factoren
aan de orde, waaronder - maar niet uitsluitend - begrepen worden:
a.

de bestuurlijke, financiële, juridische en organisatorische structuur;

b.

de solvabiliteitspositie, waaronder:
-

de omvang van het weerstandsvermogen;

-

de samenstelling van het weerstandsvermogen;

-

de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling;

-

financiële risico's voortvloeiend uit ondermeer:
·

lopende of voorgenomen financiële verplichtingen;

·

aangegane of voorgenomen bouwprojecten;

·

verstrekte of voorgenomen garantstellingen of leningen;

·

aangegane of voorgenomen participaties in andere organisaties of activiteiten waaruit financiële
consequenties kunnen voortvloeien;

c.

de exploitatie, waaronder:
-
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d.

-

de verwachtingen ten aanzien van de toekomst (mede gebaseerd op de analyse van het verleden);

-

resultaten uit normale bedrijfsvoering versus incidentele factoren;

de kwaliteit van de sturing en beheersing van de organisatie, waaronder begrepen:
-

de 'performance measurement and control systems' (de kwaliteit van de administratieve organisatie en
interne controle procedures, de kwaliteit en tijdigheid van management informatie enzovoorts);

-

de wijze waarop hiermee door het management van de organisatie in de praktijk wordt omgegaan;

-

de aanwezigheid van meerjaren (investerings)begrotingen, meerjarige beleidsplannen, en een expliciet
vermogensbeleid;

e.
4.

de eisen die voortvloeien uit maatschappelijke opvattingen over goed toezicht op organisatie;

voornemens, verwachtingen of ontwikkelingen betreffende kredietwaardigheidbeïnvloedende factoren.

Het hele scala van relevante factoren wordt in onderlinge samenhang beoordeeld. Mede gelet op de veelheid en
het karakter van de relevante factoren is het dan ook niet mogelijk om één uniforme en eenduidige kwantitatieve
'minimum eis voor toelating' te definiëren. Dit geldt te meer daar de eisen die ten aanzien van de onderscheiden
variabelen gelden, direct samenhangen met de dynamiek en de daarmee samenhangende risico's van de
markt(en) waarop de rechtspersoon zijn activiteiten ontplooit. Het totaal van de activiteiten en het daaruit
voortvloeiende risico heeft invloed op de continuïteit van de organisatie. Belangrijk hierbij is ook dat in de
activiteiten van organisaties zelden sprake is van een scherpe juridische afbakening. Vele organisaties zijn op
meerdere markten actief, elk met een eigen dynamiek en risicoprofiel, vanuit één en dezelfde rechtspersoon. Tot
slot dient opgemerkt te worden dat er geen sprake is van een statische maar van een dynamische situatie; mede
onder invloed van beleidsmaatregelen van de overheid veranderen de karakteristieken van markten in de tijd
bezien.

5.

Met inachtneming van het voorgaande hanteert het WFZ ten tijde van de vaststelling van dit Reglement van
Deelneming als indicatie voor het te vormen weerstandsvermogen met betrekking tot zorgactiviteiten, waarvoor
geldt dat de kosten van rente en afschrijvingen op de investeringen in vaste activa naar het oordeel van de
Stichting op een structurele wijze en volledig dan wel voor een aanzienlijk deel in de inkomsten van de
rechtspersoon gedekt worden, een percentage van 10 á 15 van de som der bedrijfsopbrengsten na aftrek van
nacalculatorische kosten. Benadrukt wordt nogmaals dat dit geen absolute norm is. Het weerstandsvermogen
dient afgestemd te zijn op de aard, de omvang en de activiteiten van de individuele organisatie, en in samenhang
bezien te worden met de overige relevante marktfactoren.

6.

Voor activiteiten die door een rechtspersoon worden ontplooid, waarvoor geldt dat het risicoprofiel niet wezenlijk
afwijkt van hetgeen in de 'normale' marktsector geldt, hanteert het WFZ als uitgangspunt een noodzakelijk
vermogen van 25% van de activawaarde. Indien op grond van onderzoek door de Stichting geconcludeerd wordt
dat gelet op de specifieke arrangementen terzake het risico zodanig is dat met een lagere vermogenseis volstaan
kan worden, kan door het WFZ van de 25% vermogeneis worden afgeweken.
(Ter toelichting: voor instellingen waarbij sprake is van een nacalculatorische dan wel niet-productiegebonden
vergoeding van de kapitaalslasten -zoals bedoeld in artikel 4 lid 5- is het weerstandsvermogen vooral bestemd als
buffervermogen voor het opvangen van de schommelingen in de exploitatie. De vermogensratio wordt om die
reden uitgedrukt als percentage van de jaarlijkse opbrengstenstroom. Voor activiteiten waarbij geen sprake is van
een nacalculatorische dan wel niet-productiegebonden vergoeding van de kapitaalslasten dient het
weerstandsvermogen, naast de opvang van exploitatierisico's, voor het opvangen opvang van schommelingen in
de waarde van de geïnvesteerde activa en tevens als financieringsbron voor diezelfde activa. De vermogensratio
voor deze activiteiten wordt om deze reden uitgedrukt als percentage van de activawaarde).
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7.

Met betrekking tot de exploitatie dient, bij een adequaat weerstandsvermogen, het perspectief van structureel
dekkende exploitatie aanwezig te zijn dan wel, bij een weerstandsvermogen onder het door het WFZ adequaat
geachte niveau, het perspectief van zodanige toekomstige exploitatieoverschotten dat een toegroei naar het
noodzakelijk geachte vermogensniveau binnen redelijk te achten termijn tot de mogelijkheden behoort, zulks ter
beoordeling van de Stichting.

8.

De kwaliteit van sturing en beheersing dient in overeenstemming te zijn met de eisen die dienaangaande
voortvloeien uit de aard, de omvang en de activiteiten van de individuele organisatie, en in samenhang bezien te
worden met de overige relevante marktfactoren.

9.

Indien op grond van artikel 2, derde lid, van de statuten van de Stichting andere categorieën van zorginstellingen
als potentieel deelnemer worden benoemd, worden hiervoor - conform de bepalingen in de statuten - specifieke
toetredingscriteria benoemd die kunnen afwijken van de hiervoor genoemde.

10. Om als deelnemer bij de Stichting te kunnen worden ingeschreven dient een rechtspersoon zijn jaarrekening en
jaarverslag op te stellen en in te richten volgens de eisen bij of krachtens artikel 15 van de Wet Toelating
Zorginstellingen, en daarop getoetst te worden door de accountant.
Artikel 5: Inschrijvingsprocedure
1.

De rechtspersoon die als deelnemer wenst te worden ingeschreven, dient een aanvraag in bij de Stichting. Voor
de behandeling van de aanvraag is een bedrag verschuldigd, waarvan de hoogte door de Stichting wordt
vastgesteld. De rechtspersoon dient al die gegevens te verschaffen die de Stichting nodig acht ter beoordeling van
de aanvraag. De directie van de Stichting beslist zo spoedig mogelijk op de aanvraag.

2.

Bij een afwijzende beslissing zal kunnen worden aangegeven aan welke voorwaarden de instelling dient te
voldoen om alsnog voor inschrijving in aanmerking te komen.

Artikel 6: Beroep
Tegen een beslissing de rechtspersoon niet als deelnemer toe te laten, kan de rechtspersoon in beroep gaan conform
het Reglement van Bezwaar van de Stichting.
Artikel 7: Duur deelneming
Deelneming geschiedt voor onbepaalde tijd met inachtneming van het volgende:
1.

De deelneming kan door de Stichting worden beëindigd ingevolge het bepaalde in artikel 10.

2.

De deelneming kan door de deelnemer worden opgezegd per het begin van een kalenderjaar, met een
opzegtermijn van 2 maanden, doch uitsluitend in geval het een deelnemer betreft ten behoeve waarvan de
Stichting geen borgstelling heeft verstrekt, dan wel waarvoor geldt dat een eerder verstrekte borgstelling niet
langer van kracht is.

3.

Is wel een borgstelling verstrekt, dan kan de deelneming niet worden beëindigd zolang de gewaarborgde lening
loopt en de borgstelling van kracht is.
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Artikel 8: Herhalingsonderzoek
In opdracht van de Stichting zal minstens één keer per jaar het onderzoek als bedoeld in artikel 4 worden herhaald. De
deelnemer verplicht zich aan dit herhalingsonderzoek mee te werken en daarvoor een bedrag te betalen waarvan de
hoogte door de Stichting zal worden vastgesteld.
Artikel 9: Doorhaling deelneming
1.

In het geval het onderzoek als bedoeld in artikel 8 leidt tot de conclusie dat, ware de rechtspersoon geen
deelnemer, de rechtspersoon niet als deelnemer zou worden ingeschreven en de rechtspersoon weigert te
voldoen aan door de Stichting in verband met de handhaving van de inschrijving te stellen voorwaarden, dan wel
is niet in staat om hier binnen acceptabele termijn aan te voldoen, zulks ter beoordeling van de Stichting, dan
wordt de inschrijving doorgehaald, behoudens in het geval genoemd in artikel 7 onder lid 3.

2.

Tegen deze beslissing kan de rechtspersoon in beroep gaan. Het in artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 10: Melding en aanwijzingen naar aanleiding van het herhalingsonderzoek
1.

In het geval als bedoeld in artikel 9 onder lid 1 doet de Stichting van de negatieve conclusie van het
herhalingsonderzoek mededeling aan de betrokken geldgever(s) en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.

2.

De Stichting kan in de situatie als beschreven in lid 1, dan wel indien de Stichting redelijkerwijs vermoedt dat deze
situatie dreigt te ontstaan, aan de deelnemer aanwijzingen geven terzake van het financiële, technische en
organisatorische beheer, waaronder de aanwijzing tot het opstellen van saneringsplannen. Deze aanwijzingen
zullen erop gericht moeten zijn te bewerkstelligen dat de deelnemer voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van
kredietwaardigheid, zoals omschreven in artikel 4.

Afdeling III: Afgifte borgtocht
Artikel 11: Afgifte borgtocht
1.

Een deelnemer die in verband met een aan te trekken of bestaande geldlening in aanmerking wil komen voor een
borgtocht als bedoeld in artikel 2 van de statuten van de Stichting, af te geven door de Stichting, dient daartoe een
verzoek in. Het in artikel 5 lid 2 van dit reglement genoemde is van overeenkomstige toepassing.

2.

De borgtocht zal door de Stichting slechts worden verstrekt nadat is gebleken dat de deelnemer op dat moment
nog voldoet aan de voorwaarden die voor inschrijving als deelnemer gelden. Daarnaast moet zijn gebleken dat het
plan in verband waarmee de lening en borgtocht worden gevraagd, voldoet aan door de Stichting te stellen eisen
die verband houden met de risico's die de deelnemer in de exploitatie loopt. De Stichting zal terzake een
onderzoek (doen) instellen.

3.

Dit onderzoek kan op kosten van de deelnemer geschieden, zulks ter bepaling van de Stichting.

4.

Het bedrag waarvoor de Stichting zich borg stelt, is niet hoger dan de boekwaarde van het desbetreffende vast
actief c.q. de totale boekwaarde van de vaste activa, waarvoor borging van geldleningen mogelijk is, verminderd
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met het schuldrestant van de voor het vast actief/de vaste activa reeds aangetrokken geborgde en ongeborgde
geldleningen, tenzij die reeds bestaande leningen worden afgelost met de nieuw aan te trekken lening.

Afdeling IV: Overige verplichtingen
Artikel 12: Overige verplichtingen
Het bepaalde in deze afdeling is van toepassing indien en zolang nog enigerlei door de deelnemer aangegane
verplichting door de Stichting wordt geborgd.
Artikel 13: Fusie, splitsing, verandering juridische structuur
1.

Een deelnemer wiens bestuur een voorstel tot fusie als bedoeld in art. 2:312 BW of een voorstel tot splitsing als
bedoeld in art. 2:334f BW heeft opgesteld, deelt dat onverwijld schriftelijk aan de Stichting mee.

2.

Een deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting fuseren, splitsen of zijn
juridische structuur wijzigen.

3.

Indien de Stichting daarom vraagt, verstrekt de deelnemer aan de Stichting al die inlichtingen die de Stichting zegt
nodig te hebben om te kunnen beoordelen of er na de fusie, splitsing of juridische structuurwijziging voldoende
waarborgen zijn voor de voldoening van de rente- en aflossingsverplichtingen op de leningen die door de Stichting
zijn geborgd dan wel (toekomstige) vorderingen van de Stichting uit dien hoofde.

Artikel 14: Capaciteitsreductie en gedeeltelijke sluiting
1.

Een deelnemer wiens bestuur een voorstel tot capaciteitsreductie of (gedeeltelijke) sluiting heeft opgesteld, deelt
dat onverwijld aan de Stichting mee.

2.

Indien de Stichting daarom vraagt, verstrekt de deelnemer aan de Stichting al die inlichtingen die de Stichting zegt
nodig te hebben om te kunnen beoordelen of er na de capaciteitsreductie of (gedeeltelijke) sluiting voldoende
waarborgen zijn voor de voldoening van de rente- en aflossingsverplichtingen op de leningen die door de Stichting
zijn geborgd dan wel (toekomstige) vorderingen van de Stichting uit dien hoofde.

Artikel 15: Pandrecht
1.

Een deelnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting geen roerende zaken
verpanden waarvoor een lening is aangegaan die door de Stichting wordt (mede-)geborgd.

2.

De deelnemer zal op eerste verzoek van de Stichting een pandrecht verstrekken op roerende zaken waarvoor een
lening is aangegaan die door de Stichting wordt (mede-)geborgd.

Artikel 16: Teniet doen gaan, vervreemden en bezwaren
Een deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting zijn onderneming of (een
gedeelte van) zijn onroerende zaken, indien deze gefinancierd zijn met één of meer leningen die geheel of gedeeltelijk
door de Stichting worden geborgd:
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-

teniet doen gaan;

-

vervreemden of;

-

met een zekerheidsrecht of een ander zakelijk recht bezwaren.

Artikel 17: Positieve hypotheekverklaring
De deelnemer zal op eerste verzoek van de Stichting een recht van hypotheek aan de Stichting verstrekken op
onroerende zaken waarvoor een lening is aangegaan die geheel of gedeeltelijk door de Stichting wordt geborgd.
Artikel 18: Aangaan van verplichtingen
Onverminderd het bepaalde in artikel 16 en 17 zal de deelnemer zich zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de Stichting op geen enkele wijze verbinden ten behoeve van derden, waaronder in ieder geval worden verstaan
het verstrekken van zakelijke, persoonlijke of andere zekerheden voor de voldoening van enige bestaande of
eventuele schuld van zichzelf of van een ander, dan wel het ter leen verstrekken van gelden.
Artikel 19: Rentederivaten
De deelnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting gebruik maken van
rentederivaten.
Artikel 20: Verzekering
De deelnemer zal bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeraar zijn onroerende zaken tegen
herbouwwaarde verzekeren tegen brand- en stormschade alsmede zijn roerende zaken verzekeren.
Artikel 21: Informatieplicht
1.

De deelnemer zal onverwijld op eigen initiatief, tijdens en buiten het in artikel 4 en artikel 8 omschreven
onderzoek, aan de Stichting al die informatie verstrekken die relevant is voor de beoordeling van de
kredietwaardigheid, zoals omschreven in artikel 4.

2.

De Stichting zal de door de deelnemer verstrekte informatie niet op een tot de individuele deelnemer herleidbare
wijze aan derden kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer, tenzij in het
Reglement van Deelneming anders is bepaald.

Afdeling V: Overige bepalingen
Artikel 22: Boete bij niet-nakomen
Bij het niet-nakomen van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de in dit reglement genoemde bepalingen is de
deelnemer aan de Stichting een direct opeisbare boete verschuldigd, groot 5% van de door hem aangegane
verplichtingen die door de Stichting worden geborgd.
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Artikel 23: Bijdrage in vermogen van Stichting
1.

De voor de verwezenlijking van dit doel benodigde gelden worden verkregen uit bijdragen van de deelnemende
instellingen, het Rijk en van derden.

2.

De Stichting sluit een overeenkomst met het Rijk, waarbij het Rijk -tot meerdere zekerheid voor de nakoming van
de betalingsverplichtingen van de Stichting jegens de verstrekkers van geldleningen, waarvoor de Stichting zich
borg heeft gesteld- zich verplicht aan de Stichting renteloze leningen te verstrekken onder omstandigheden, als in
die overeenkomst is bepaald, teneinde te allen tijde liquiditeitstekorten bij de Stichting te voorkomen.

3.

De deelnemers betalen een disagio op de geborgde leningen aan de Stichting waarvan de hoogte door de
Stichting wordt vastgesteld. Het disagio kan door de Stichting gedifferentieerd worden naar risico- of
instellingscategorieën.

4.

De deelnemers zijn gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risicovermogen van de Stichting minder
dan het garantieniveau bedraagt.

5.

Het obligo is inroepbaar tot het maximum van het in de definitie genoemde percentage gedurende de looptijd van
de lening die door de Stichting is geborgd.

6.

Indien en voor zover het risicovermogen op enig moment 1% van de som van de schuldrestanten per
31 december van het laatst verstreken kalenderjaar van geldleningen ten aanzien waarvan de Stichting een
borgstellingsovereenkomst in welke vorm dan ook is aangegaan overschrijdt, worden de door de Stichting
ingeroepen obligo's aan de deelnemende instellingen terugbetaald in welk geval dit obligo daarna wederom tot het
maximum inroepbaar is.

Artikel 24: Invorderingsprocedure
1.

De Stichting publiceert ten minste eenmaal per jaar een liquiditeitsprognose voor de komende 5 jaar.

2.

Indien uit de in het eerste lid bedoelde liquiditeitsprognose blijkt dat, als gevolg van redelijkerwijs te verwachten
aanspraken op de Stichting uit hoofde van door de Stichting verleende borgtochten dan wel als gevolg van
redelijkerwijs te verwachten betalingen uit andere hoofde op enig moment invordering van de bedragen als
genoemd in artikel 23 lid 4 noodzakelijk wordt zal de Stichting de deelnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.

3.

De mededeling als bedoeld in lid 2 bevat een zo nauwkeurig mogelijke raming van de omvang van de in de
komende periode van vijf jaar door de deelnemer te verrichten aanvullende stortingen, alsmede van de data
waarop deze stortingen dienen te worden verricht. De Stichting zal vervolgens ieder half jaar een geactualiseerde
raming aan de deelnemer verstrekken.

Artikel 25: Aanwijzingen in verband met aanspraken op de Stichting
Indien en zodra de Stichting door een geldgever wordt aangesproken tot betaling van rente en aflossing van datgene
waartoe de deelnemer verplicht was en/of van boeterente en kosten, zal de deelnemer al die aanwijzingen opvolgen
die de Stichting zal geven ter zake van het financiële, technische en organisatorische beheer, waaronder mogelijk de
aanwijzing tot opstelling van een saneringsplan.
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Artikel 26: Regres
Indien en voor zover de Stichting tot voldoening van haar verplichtingen jegens een geldgever van een van haar
deelnemers betalingen heeft verricht, zal de Stichting tot de som van die betalingen verhaal hebben op die deelnemer,
die terzake jegens de Stichting volledig en zonder sommatie aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheid blijft ook bestaan
nadat de deelname van de deelnemer aan de Stichting, om welke reden dan ook, zal zijn geëindigd.
Artikel 27: Wijziging reglement
Dit reglement kan worden gewijzigd en/of aangevuld, zo nodig met inachtneming van een overgangsregeling met
betrekking tot rechtspersonen die op dat moment deelnemer zijn. Nadat de wijzigingen of aanvullingen van kracht zijn
geworden zal de Stichting haar deelnemers hiervan onverwijld in kennis stellen.
Artikel 28: Aansprakelijkheid Stichting c.s.
De deelnemer zal nimmer de Stichting en/of de leden van de organen van de Stichting aansprakelijk kunnen stellen
voor enig gevolg uit de door of namens de Stichting verrichte handelingen en/of genomen beslissingen, tenzij sprake is
van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld.
Artikel 29: Slotbepaling
Dit reglement komt in plaats van het Reglement van Deelneming zoals dat is vastgesteld in oktober 2001.
Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting, conform artikel 16 lid 2. sub m van de statuten, op
16 december 2005.
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