
PELS RI¡CKEN 

AKTE 

houdende vastlegging van een achtervangovereenkomst 

tussen de Staat der Nederlanden en 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig, zijn voor mij, mr. Peter Cornelis 

Hoogendoorn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. 

Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: 

a. mevrouw Ching Man Ng, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, 

Bezuidenhoutseweg 57, geboren te 's-Gravenhage op twintig januari 

negentienhonderdvijfentachtig, te dezen handelend als schriftelijk 

(onder )Qeyo/machtigde Van; 

de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Staat der Nederlanden, zetelend te 
's-Gravenhage, te dezen kantoorhoudende ten kantore van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met kantooradres: (2511 DP) 

's-Gravenhage, Turfmarkt 147, ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 50200097 (de 'Staat'), en ----- 

b. mevrouw Stefanie Zuidam, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, 

Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Woerden op vijftien september 

negentienhonderdtweeënnegentig, te dezen handelend als schriftelijk 

gevolmachtigde van:----------------------- 

de stichting: Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, statutair 
gevestigd te Hilversum, met adres: (1213 PK) Hilversum, Marathon 6 A, -- 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Onder 

nummer 41180946 (het 'WSW').----------------- 
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Volmachten.----------------------------- 

Van de volmacht aan de comparant onder a blijkt uit een schriftelijke volmacht van de 

Staat aan de heer H. Ton, directeur Wonen bij de Staat (met de mogelijkheid tot het 

verlenen van een ondervolmacht), en een schriftelijke ondervolmacht van de heer H. 

Ton, voornoemd, aan de comparant onder a. ---------------- 

Van de volmacht aan de comparant onder b blijkt uit een schriftelijke volmacht. 

Voormelde drie (3) (onder)volmachten worden aan deze akte gehecht. 

De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat de navolgend 

overwegingen van partijen bij deze Overeenkomst ten grondslag liggen aan het 

aangaan van deze Overeenkomst: 

(i) dat de in deze overwegingen met een beginhoofdletter geschreven woorden 

dezelfde betekenis hebben als in de hieronder weergegeven Overeenkomst; 

(ii) dat het wenselijk is dat de beschikbaarheid van (her)financieringsmiddelen ten 

behoeve van toegelaten instellingen als bedoeld in de Woningwet wordt-- 

bevorderd ;--------------------------- 

(iii) dat daartoe WSW is opgericht en het borgstelsel is opgezet en vorm en inhoud 

is gegeven; --------------------------- 

(iv) dat in dat kader WSW borgtochten verstrekt ten behoeve van Geldqevers in 

verband met de betalingsverplichtingen van Deelnemers uit hoofde van door 

hen aangetrokken Geborgde Geldleningen;-------------- 

(v) dat WSW onderdeel is van de gelaagde zekerheidsstructuur binnen het 

borgstelsel, waarvan (i) de eerste laag wordt gevormd door het ----- 

Risicovermogen van WSW, (ii) de tweede laag wordt gevormd door de 

voorwaardelijke bijdragen die Deelnemers aan WSW verschuldigd zijn (het 

Obligo) en (iii) de derde laag wordt gevormd door renteloze) geldleningen die 

door de Staat en Gemeenten voorwaardelijk aan WSW worden verstrekt;--- 

(vi) dat voor de derde laag van de zekerheidsstructuur zowel de nakoming van de 

betalingsverplichtingen van WSW tegenover Geldgevers als de nakoming van 

de betalingsverplichtingen van WSW tegenover de Staat en Gemeenten in - 

voldoende mate moet zijn verzekerd;----------------- 

(vii) dat hiertoe tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de------ 

betalingsverplichtingen van WSW tegenover Geldgevers dan wel uit andere 

hoofde - de Staat op de hieronder omschreven wijze renteloze geldleningen 

aan WSW zal verstrekken, met het oogmerk te allen tijde liquiditeitstekorten 

bij WSW te voorkomen; 

(viii) dat Gemeenten overeenkomsten als bedoeld in artikel 4 van de Statuten 

hebben gesloten, zodat het door WSW van de Staat ter leen Opgenomen 
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bedrag, in principe gelijk is aan het door WSW in totaal van alle Gemeenten ter 

leen opgenomen bedrag; 

(ix) dat de Staat ermee bekend is dat WSW conform artikel 4 van de Statuten niet 

bevoegd is middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen tot, dan wel op welke 

wijze dan ook haar medewerking te verlenen aan een wijziging van een of 

meer bepalingen van de Overeenkomst, dan wel aan beëindiging of modificatie 

van een of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, anders 

dan op de wijze als in artikel 10 is bepaald;--------------- 

(x) dat de Staat ermee bekend is dat Geldgevers, die de ten behoeve van hen, in 

de Overeenkomst gemaakte derdenbedingen hebben aanvaard, zowel --- 

gezamenlijk als ieder afzonderlijk zelfstandig nakoming kunnen vorderen van 

de bij de Overeenkomst door de Staat tegenover WSW en de door WSW 

tegenover de Staat aangegane verbintenissen; 

(xi) dat op grond van artikel 4 lid 5 van de Statuten de Overeenkomst in een - 

notariële akte dient te worden vastgelegd;--------------- 

(xii) dat de Staat en WSW bij de totstandkoming van de Overeenkomst ieder eigen 

juridisch adviseurs hebben betrokken;----------------- 

(xiii) dat (de waarnemer van) de notaris in het hoofd van deze akte vermeld de 

Staat en WSW schriftelijk heeft gewezen op de inhoud en (mogelijke) gevolgen 

van de Overeenkomst, onder meer in een notitie (op eenentwintig juli 

tweeduizend eenentwintig en op achtentwintig juli tweeduizend eenentwintig), 

alsmede per e-mail (op achtentwintig juli tweeduizend eenentwintig), welke 

notities en e-mail in kopie aan deze akte worden gehecht. 

De comparanten, handelend als vermeld, hebben verklaard dat partijen bij deze 

Overeenkomst zijn overeengekomen als volgt:---------------- 

Definities. 

Artikel l. ------------------------------- 

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. chtervangovereenkomst; 

De tussen WSW en de Staat bij notariële akte van zes december ----- 

negentienhonderd negenennegentig gesloten overeenkomst, verleden voor mr. 

P.P.J.M. van Dullemen, destijds notaris te 's-Gravenhage, deze Overeenkomst 

tussen WSW en de Staat, zoals mogelijk van tijd tot tijd gewijzigd, als ook 

iedere overeenkomst tussen WSW en een gemeente, waarbij of de Staat of de 

desbetreffende gemeente zich verplicht, tot meerdere zekerheid voor de -- 

nakoming van de betalingsverplichtingen van WSW, renteloze geldleningen aan 
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WSW te verstrekken, met het oogmerk te allen tijde liquiditeitstekorten bij 

WSW te voorkomen. ----------------------- 

b. Beleidsregels:------------------------ 

De beleidsregels die WSW op grond van een op hem rustende wettelijke 

verplichting opstelde en die tevens onderdeel vormen van de overeenkomst 

tussen WSW en VNG de dato achtentwintig juni tweeduizend eenentwintig en 

zoals mogelijk van tijd tot tijd gewijzigd. --------------- 

c. Borgingsdoeleinden: --------------------- 

De borgingsdoeleinden die op het moment van het aantrekken van een -- 

Geborgde Geldlening zijn opgenomen zowel in (i) Bijlage I bij het Reglement 

van Deelneming als (ii) 'Bijlage B' bij Beleidsregel Il.----------- 

d. Deelnemer: ------------------------- 

'Toegelaten Instelling' zoals bedoeld in de Woningwet, die als deelnemer bij 

WSW is geregistreerd conform de voorwaarden van het Reglement van -- 

Deelneming. 

e. Garantieniveau: ----------------------- 

vijfentwintig/honderdste procent (0,25%) van de som van de Schuldrestanten 

per eenendertig december van het laatst verstreken kalenderjaar, voor welke 

betaling WSW zich in welke vorm dan ook heeft borg gesteld of zich tot -- 

vrijwaring of betaling in welke vorm dan ook heeft verbonden. ------- 

f. Geborgde Geldleningen:-------------------- 

Door Geldgevers aan Geldnemers verstrekte geldleningen ter financiering van - 

Burgingsdoelelnden ten aanzien waarvan WSW een overeenkomst van--- 

borgtocht dan wel een verbintenis tot vrijwaring of betaling in welke vorm dan 

ook is aangegaan.------------------------ 

}, yelt@egem" 

Verstrekker en/of diens rechtsopvolger van een (gedeelte van een) Geborgde 

Geldlening of de (middellijk) bezitter van een door een Deelnemer---- 

ondertekende schuldbekentenis, waarvoor WSW een borgtocht heeft 

afgegeven.--------------------------- 

h. Geldnemer: ------------------------- 

Deelnemer wiens betalingsverplichtingen door WSW zijn geborgd. 

i. Gemeenten:------------------------- 

AIie gemeenten tezamen die - ieder voor zich - een Achtervangovereenkomst 

met WSW zijn aangegaan. 
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j. Herfinanciering:------------------------ 

Het aflossen van een Geborgde Geldlening op een aflosdatum door middel van 

het aangaan van een nieuwe Geborgde Geldlening met een storting op 

diezelfde datum, waarbij de omvang van de nieuwe Geborgde Geldlening gelijk 

is aan of kleiner is dan de afgeloste Geborgde Geldlening. In afwijking van het 

voorgaande mogen aflossingen op lineaire en annuïtaire geldleningen per - 

kalenderjaar worden samengevoegd tot één nieuwe Geborgde Geldlening. 

k. Obligo:------------------------- 

Het obligo als bedoeld in het Reglement van Deelneming. --------- 

1. Obligolening: 
Een Geborgde Geldlening in verband met de beschikbaarheid van het--- 

gecommitteerd obligo zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Reglement van- 

Deelneming. 

m. Overeenkomst:------------------------- 

De Achtervangovereenkomst tussen de Staat en WSW zoals vastgelegd in de 

onderhavige notariële akte.--------------------- 

n. Reglement van Deelneming: 
Het reglement van deelneming van WSW zoals gedefinieerd in artikel 19 van 

de Statuten en dat van toepassing is op de rechtsverhouding tussen WSW en 

zijn Deelnemers, zoals mogelijk van tijd tot tijd gewijzigd. 

o. Risicovermogen:------------------------ 

De som van de activa van WSW zoals die blijkt uit de laatst vastgestelde 

enkelvoudige jaarrekening, voor zover bestaande uit beleggingen in ter beurze 

genoteerde schuldbrieven en liquide middelen, verminderd met de som van- 

passiva, voor zover bestaande uit 'crediteuren en transitoria' en vreemd 

vermogen.--------------------------- 

Voor berekening van het Risicovermogen:--------------- 

1. worden bedoelde beleggingen gewaardeerd naar de aankoopwaarde, 

dan wel naar de actuele beurswaarde, indien deze laatste waarde 

minder bedraagt dan de aankoopwaarde; 

2. wordt onder 'liquide middelen' verstaan: door WSW bij een financiële 

onderneming als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht die als 

zodanig krachtens die wet onder toezicht staat van De Nederlandsche 

Bank N.V.- al dan niet direct opvorderbaar - uitgezette gelden met 

een resterende looptijd van maximaal twee jaar;--------- 

3. worden de liquide middelen gewaardeerd op het nominale bedrag; 
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4. wordt onder 'vreemd vermogen' niet begrepen de door de Staat en - 

Gemeenten aan WSW verstrekte geldleningen;---------- 

5. wordt onder 'vreemd vermogen' niet begrepen de voorzieningen die- 

WSW treft of heeft getroffen in het kader van een aanspraak op door 

WSW verstrekte borgtochten.----------------- 

p. Schuld restant: 

Het nominale schuldrestant van door Deelnemers aangegane Geborgde 

Geldleningen. 

q. Staat:---------------------------- 

De Staat der Nederlanden. --------------------- 

r. Statuten:-------------------------- 

De statuten van WSW, zoals mogelijk van tijd tot tijd gewijzigd.------ 

s. WSW:----------------------------- 

Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.------------ 

Verplichting van de Staat tot verstrekking van geldleningen.---------- 

Artikel 2. ------------------------------- 

2.1. WSW publiceert ten minste eenmaal per kalenderjaar een prognose van het 

Risicovermogen voor de eerstkomende vijf jaren. WSW stelt dc Staat 

schriftelijk in kennis wanneer uit deze prognose blijkt dat het Risicovermogen 

het Garantieniveau onderschrijdt of al heeft onderschreden.-------- 

2.2. Indien het Risicovermogen het Garantieniveau onderschrijdt of al heeft 

onderschreden 1s de Staat zowel ten opzichte van WSW als ten opzichte van - 

Geldgevers verpllcht om geldleningen aan WSW te verstrekken op de wijze en 

tot de bedragen als in artikel 3 bepaald, ongeacht de aanleiding voor die -- 

onderschrijd ing. WSW verplicht zich zowel ten opzichte van de Staat als ten 

opzichte van Geldgevers om de hiervoor genoemde geldleningen van de Staat 

op te nemen op de wijze en tot de bedragen als in artikel 3 is bepaald. De jn 

dit artikel 2.2 genoemde verplichtingen tegenover Geldgevers kwalificeren als 

door de Staat en WSW tegenover Geldgevers onherroepelijk gemaakte 

derdenbedingen.------------------------- 

2.3. De verplichting als bedoeld in artikel 2.2 geldt onverkort zolang uit de--- 

prognose(s) op enig moment blijkt dat sprake is van een onderschrijding van 

het Garantieniveau door het Risicovermogen.-------------- 

2.4. Over de verstrekte geldleningen als bedoeld in deze Overeenkomst is WSW 

geen rente of andere vergoeding verschuldigd. ------------- 
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Omvangen_Storting_van_geldleningen. 

Artikel 3. ------------------------------- 

3.1. De mededeling als bedoeld in artikel 2.1 bevat een raming van de omvang van 

de geldleningen die de Staat maandelijks aan WSW moet verstrekken uit 

hoofde van deze Overeenkomst, alsmede van de data waarop deZe 

geldleningen moeten worden verstrekt en het bankrekeningnummer waarop de 

bedragen moeten worden gestort. WSW verstrekt de Staat vervolgens 

tenminste ieder kwartaal een geactualiseerde raming als bedoeld in de vorige 

volzin. ----------------------------- 

3.2. De verplichting als bedoeld in artikel 2.2 is gelijk aan de helft van het --- 

totaalbedrag waarmee het Risicovermogen het Garantieniveau onderschrijdt 

dan wel zal onderschrijden, zoals dat door WSW is vastgesteld. Dit door de 

Staat te verstrekken bedrag is gelijk aan het door alle Gemeenten gezamenlijk 

aan WSW ter leen te verstrekken bedrag op grond van de-------- 

Achtervangovereenkomsten tussen WSW en Gemeenten. --------- 

3.3. De verplichting als bedoeld in artikel 2.2 komt de Staat na uiterlijk op de data 

zoals die door WSW aan de Staat conform artikel 3.1 zijn meegedeeld, met 

dien verstande dat de eerste datum waarop de Staat geldleningen aan WSW 

moet verstrekken als gevolg van een eerste onderschrijding an het 

Garantieniveau door het Risicovermogen uiterlijk plaatsvindt op de vijftiende 

dag van de tweede kalendermaand, volgend op de maand Waarin het 

Risicovermogen het Garantieniveau voor het eerst onderschrijdt. De 

verplichting van de Staat tot het verstrekken van aanvullende geldleningen als 

bedoeld in artikel 2.3 komt de Staat na uiterlijk op de vijftiende dag van iedere 

volgende kalendermaand, zoals dat door WSW wordt bepaald. 

]nn0Dl00en Verreken11]. 

Artikel 4. ---------------------------- 

4.1. WSW spant zich in om, ter voorkoming van de situatie als bedoeld in artikel 

2.2, al datgene te doen wat nodig is om het Obligo bij Deelnemers te innen. 

4.2. Indien en voor zover door niet, onvolledige of niet tijdige stortingen van het 

Obligo door Deelnemers het Garantieniveau wordt onderschreden dan wel de 

geprognosticeerde onderschrijding van het Garantieniveau wordt vergroot als 

gevolg waarvan het in artikel 3.2 genoemde bedrag aan door de Staat te 

verstrekken geldleningen mogelijk niet afdoende is, heeft WSW het recht de in 

artikel 3.1 genoemde raming bij te stellen, in welk geval de Staat verplicht is - 

geldleningen aan WSW te verstrekken in de omvang en op de data conform die 

bijgestelde raming, zoals door WSW aan de Staat meegedeeld. In de situatie- 
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bedoeld in de vorige volzin zal WSW van de Staat enerzijds en de gezamenlijke 

Gemeenten anderzijds in omvang gelijke geldleningen verlangen ter dekking 

van het totaalbedrag waarmee het Garantieniveau wordt onderschreden als- 

gevolg van die niet, onvolledige of niet-tijdige stortingen dan wel waarmee de 

geprognosticeerde onderschrijding van het Garantieniveau wordt vergroot. 

Indien en zodra WSW nadien alsnog Obligo ontvangt van die Deelnemers die 

hun betalingsverplichtingen tegenover WSW eerder niet, onvolledig of niet 

tijdig nakwamen, heeft WSW het recht die ontvangen bedragen naar--- 

evenredigheid in mindering te brengen op toekomstige geldleningen die de 

Staat mogelijk nog conform de door WSW opgestelde ramingen aan WSW 

moet verstrekken. Indien en voor zover WSW op grond van de opgestelde- 

prognoses vaststelt dat niet wordt verwacht dat de Staat nog Verdere 

geldleningen aan WSW moet verstrekken, wordt het meerdere dat de Staat 

aan WSW in de vorm van geldleningen heeft verstrekt, boven het bedrag dat  

de Staat anders had bijgedragen in het geval dat andere partijen hun 

betalingsverplichtingen wel volledig en tijdig waren nagekomen, terugbetaald - 

conform artikel 8.3.----------------- 

(QIlng van_geldleningen door Gemeenten en verrekening. 

Artikel 5. ---------------------------- 

5.1. WSW spant zich in al hetgeen te doen wat noodzakelijk is om de van de 

Gemeenten te vorderen bedragen uit hoofde van Achtervangovereenkomsten - 

te Innen. ---------------------------- 

5.2. Indien en voor zover door nlet, onvolledige of niet-tijdige stortingen van door 

de Gemeenten aan WSW te verstrekken geldleningen het Garantieniveau wordt 

onderschreden, dan wel de geprognosticeerde onderschrijding van het--- 

Garantieniveau wordt vergroot als gevolg waarvan het in artikel 3.2 genoemde 

bedrag aan door de Staat te verstrekken geldleningen mogelijk niet afdoende 

is, heeft WSW het recht de in artikel 3.1 genoemde raming bij te stellen, in - 

welk geval de Staat verplicht is geldleningen aan WSW te verstrekken in de 

omvang en op de data conform die bijgestelde raming, zoals door WSW aan de 

Staat meegedeeld. Indien en zodra WSW nadien alsnog geldleningen ontvangt 

van die partijen die hun betalingsverplichtingen tegenover WSW eerder niet, 

onvolledig of niet-tijdig nakwamen, wordt het meerdere dat de Staat aan WSW 

in de vorm van geldleningen heeft verstrekt boven het bedrag dat de Staat 

anders had bijgedragen in het geval dat die andere partijen hun----- 

betalingsverplichtingen volledig en tijdig waren nagekomen, terugbetaald 

conform artikel 8.3. WSW heeft het recht die ontvangen bedragen naar 
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evenredigheid op basis van de bijdrage van de Staat enerzijds en die van de 

gezamenlijke Gemeenten anderzijds in mindering te brengen op toekomstige 

geldleningen die de Staat mogelijk nog aan WSW moet verstrekken. 

Geen achtervang positie voor nieuwe Geborgde Geldleningen en uitzondering voor - 

brT1nm[[[], 

Artikel 6. ----------------------------- 

6.1. Indien de Staat dit bij aangetekende brief aan WSW te kennen geeft, dan zal 

WSW met ingang van een door de Staat te bepalen datum geen nieuwe 

borgtochtverplichtingen uit hoofde van Geborgde Geldleningen meer aangaan, 

behoudens verplichtingen ten behoeve van Herfinanciering, indien en voor- 

zover deze voldoen aan hetgeen is bepaald in dit artikel 6. -------- 

6.2. De datum als bedoeld in artikel 6.1 zal niet eerder zijn gelegen dan dertig 

dagen na de datum waarop de Staat Geldgevers van de in artikel 6.1 bedoelde 

kennisgeving bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. 

6.3. Indien de situatie als bedoeld in artikel 6.1 zich voordoet, geldt dat WSW ook - 

na de datum als bedoeld in artikel 6.1 borgtochtverplichtingen kan aangaan in 

verband met Herfinanciering met dien verstande dat: ---------- 

a. dit slechts is toegestaan voor Geborgde Geldleningen met een --- 

vervaldatum die uiterlijk gelegen is binnen vijfentwintig kalenderjaren 

na de datum als bedoeld in artikel 6.1; en------------ 

b. dit voor elke Geborgde Geldlening slechts eenmaal is toegestaan met 

uitzondering van lineaire en annuïtaire geldleningen, waarbij dit-- 

eenmaal per aflossing is toegestaan; en------------- 

c. dit niet is toegestaan ten behoeve van (sloop van registergoederen 

gevolgd door) nieuwbouw.------------------ 

6.4. Indien de situatie als bedoeld in artikel 6.1 zich voordoet, geldt dat WSW ook - 

na de datum als bedoeld in artikel 6.1, in afwijking van artikel 6.3,---- 

borgtochtverplichtingen kan aangaan ten behoeve van Herfinanciering van de 

Obligolening of herijking van de Obligolening. ------------- 

6.5. Indien de situatie als bedoeld in artikel 6.1 zich voordoet, is Herfinanciering in 

afwijking van artikel 6.3 onder c niettemin toegestaan wanneer reeds --- 

bestaande verplichtingen voor (sloop van registergoederen gevolgd door) 

nieuwbouw van de Deelnemer door middel van niet door WSW geborgde 

financiering aantoonbaar onmogelijk is, mits met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 6.3 onder a en b. Herfinanciering zoals bedoeld in de vorige 

volzin is slechts toegestaan tot de hoogte van het bedrag waarvoor WSW 

zonder de genoemde Herfinanciering WSW uit hoofde van een door WSW in 
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verband met een Geborgde Geldlening aangegane borgtochtverplichting ZOU 

kunnen worden aangesproken. ------------------ 

Herfinanciering bij ontoereikend risicokapitaal.--------------- 

Artikel 7. ------------------------------- 

7. l. Indien sprake is van een ontoereikend risicokapitaal en WSW hiervan Op de 

hoogte is gesteld, een en ander zoals gedefinieerd en bepaald in Beleidsregel I, 

zal WSW tot het moment waarop het risicokapitaal weer toereikend is geen 

nieuwe borgtochtverplichtingen in verband met door Deelnemers aan te 

trekken geldleningen meer aangaan, behoudens borgtochtverplichtingen ten 

behoeve van Herfinanciering, indien en voor zover wordt voldaan aan de -- 

vereisten zoals gesteld in dit artikel 7. ---------------- 

7 .2. Indien de situatie als bedoeld in artikel 7 .1 zich voordoet, geldt voor --- 

Herfinanciering dat:------------------------ 

a. dit niet is toegestaan ten behoeve van (sloop van registergoederen 

gevolgd door) nieuwbouw; en----------------- 

b. slechts is toegestaan indien niet door WSW geborgde financiering voor 

reeds bestaande verplichtingen van de Deelnemer aantoonbaar 

onmogelijk is; en 

c. slechts tot de hoogte van het bedrag waarvoor WSW zonder de -- 

genoemde Herfinanciering uit hoofde van een door WSW in verband 

met een Geborgde Geldlening aangegane borgtochtverplichting zou - 

KUH!II WOrder ddmQeSDroken. 

7.3. Indien de situatie als bedoeld in artikel 7.1 zich voordoet, kan WSW, in -- 

afwijking van artikel 7.2, borgtochtverplichtingen aangaan ten behoeve van 

Herfinanciering van de Obligolening of herijking van de Obligolening. 

Terugbetaling van geldleningen. --------------------- 

Artikel 8. ---------------------------- 

8.1. Terugbetaling door WSW aan de Staat van op grond van deze Overeenkomst 

geleende gelden geschiedt op het moment waarop het Risicovermogen 

vijfenzestig/honderdste procent (0,65%) van de som van de Schuldrestanten 

per eenendertig december van het laatst geëindigde kalenderjaar overschrijdt. 

Indien en zolang van de in de vorige volzin bedoelde overschrijding geen-- 

sprake is, is WSW niet verplicht door de Staat op grond van deze----- 

Overeenkomst aan WSW verstrekte geldleningen terug te betalen.----- 

8.2. De omvang van voornoemde terugbetalingsverplichting van WSW tegenover de 

Staat wordt door WSW vastgesteld op de helft van het bedrag waarmee het 

Risicovermogen vijfenzestig/honderdste procent (0,65%) van de som van de- 
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Schuldrestanten per eenendertig december van het laatst geëindigde--- 

kalenderjaar overschrijdt.---------------------- 

8.3. Indien en voor zover door de Staat dan wel door een of meer Gemeenten meer 

aan geldleningen aan WSW is verstrekt dan eerder door WSW was geraamd als 

gevolg van niet, onvolledige of niet-tijdige stortingen door een of meer -- 

Deelnemers de Staat en/of door een of meer Gemeenten, dan zal WSW die 

bedragen, die de Staat en/of die Gemeenten meer hebben bijgedragen dan dat 

zij anders hadden bijgedragen in het geval dat die andere partijen hun--- 

betalingsverplichtingen wel volledig en tijdig waren nagekomen, eerst --- 

terugbetalen en wel zodra en slechts voor zover WSW die hiervoor bedoelde 

bedragen alsnog van die andere partijen ontvangt, dan wel, wanneer die -- 

bedragen niet door WSW zijn ontvangen maar de situatie als bedoeld in artikel 

8.1, eerste volzin, zich voordoet, voordat WSW overgaat tot voldoening van de 

reguliere terugbetalingsverplichtingen van WSW tegenover de Staat en de- 

Gemeenten conform artikel 8.2 en de Achtervangovereenkomst met de -- 

Gemeenten.---------------------------- 

Nakoming van deze Overeenkomst. -------------------- 

Artikel 9. ------------------------------- 

9.1. De Staat verbindt zich tegenover Geldgevers om de door de Staat bij deze 

Overeenkomst tegenover WSW aangegane verbintenissen stipt, tijdig, juist en 

volledig na te komen. Dit kwalificeert als een door de Staat tegenover--- 

Geldgevers onherroepelijk gemaakt derdenbeding. 

9.2. WSW verbindt zich jegens Geldgevers nooit afstand te doen van enig recht dat 

WSW krachtens deze Overeenkomst tegenover de Staat geldend kan maken. 

9.3. De Staat en WSW verbinden zich ieder, zowel gezamenlijk als individueel, 

tegenover de Geldgevers nimmer middellijk of onmiddellijk voorstellen te doen 

tot, dan wel op welke wijze dan ook medewerking te verlenen aan een--- 

wijziging van een of meer bepalingen van deze Overeenkomst, dan wel aan- 

een beëindiging of modificatie van een of meer uit deze Overeenkomst 

voortvloeiende verbintenissen, anders dan op de wijze als in artikel 10 van - 

deze Overeenkomst is bepaald.-------------------- 

9.4. Niet, niet juiste, niet tijdige dan wel niet volledige nakoming door WSW van de 

door WSW tegenover de Staat bij deze Overeenkomst aangegane----- 

verbintenissen zal niet kunnen leiden tot niet, niet juiste, dan wel niet volledige 

nakoming door de Staat van de door de Staat tegenover WSW bij deze 

Overeenkomst aangegane verbintenissen. --------------- 
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9.5. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van de Beleidsregels en de 

bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze 

Overeenkomst. ------------------------- 

Wijziging van deze Overeenkomst. -------------------- 

Artikel 10. ---------------------------- 

10.1. Wijziging van deze Overeenkomst is slechts mogelijk bij notariële akte. --- 

10.2. Wijziging van deze Overeenkomst is bovendien slechts mogelijk wanneer en 

niet eerder dan nadat Geldgevers die de in deze Overeenkomst ten behoeve 

van hen gemaakte derdenbedingen hebben aanvaard, van de voorgenomen 

wijziging schriftelijk in kennis zijn gesteld en een of meer Geldgevers niet - 

binnen een tijdvak van drie maanden na de hiervoor schriftelijke kennisgeving 

hebben gesteld en aangetoond dat (zijn) hun belangen door de effectuering 

van de voorgenomen wijziging worden geschaad of in redelijkheid verwacht- 

moet worden dat (zijn) hun belangen zullen worden geschaad.------ 

De belangen van Geldgevers zullen in ieder geval geacht worden te Zijn 

geschaad, wanneer: 

a. de voorgenomen wijziging tot gevolg heeft of kan hebben dat e 
verplichting van de Staat tot het verstrekken van geldleningen, als in 

deze Overeenkomst is bepaald, komt te vervallen of wordt verminderd 

voordat de verbintenissen, welke voor WSW voortvloeien uit de tot het 

tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging door WSW aangegane 

borgtochtovereenkomsten volledig Zijn tenietgegaan; 

1.J. met de voorgenomen wijziging wordt beoogd casu quo de 

voorgenomen wijziging tot gevolg heeft, dat de tussen de Staat en 

WSW bestaande rechtsverhouding met terugwerkende kracht wordt 

herzien.-------------------------- 

[[1Zon]ere oh7S[and10heden, 

Artikel ll. ----------------------------- 

11.1. Indien zich een of meer van de hieronder onder a tot en met c vermelde feiten 

en/of omstandigheden voordoen, laat dit de verplichtingen van de Staat 

tegenover WSW onverlet en zal de Staat voor de toepassing van deze 

Overeenkomst zich tegenover WSW en Geldgevers gedragen, als hadden deze 

feiten en/of omstandigheden zich niet voorgedaan. ------------ 

a. verlening van (voorlopig) surséance van betaling aan WSW; 

b. faillietverklaring van WSW;------------------ 

c. ontbinding of verlies van rechtspersoonlijkheid van \WS\. 
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11.2. De door de Staat bij deze Overeenkomst tegenover WSW aangegane--- 

verbintenissen zullen worden geacht mede te zijn aangegaan tegenover de 

rechtsopvolger(s) onder algemene titel van WSW.----------- 

Einde van deze Overeenkomst.----------------------- 

Artikel 12. ------------------------------ 

12.1. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat alle 

verplichtingen van WSW uit hoofde van deze Overeenkomst en uit hoofde van 

door WSW aangegane borgtochten met betrekking tot de Geborgde 

Geldleningen waarop deze Overeenkomst van toepassing is, zijn voldaan. 

12.2. De Staat en WSW doen over en weer afstand van het recht om op welke grond 

dan ook deze Overeenkomst te ontbinden, alsmede om deze te vernietigen 

en/of wijziging van deze Overeenkomst te vorderen op welke (rechts)grond 

dan ook. 

Rechts- en forum keuze en interdisciplinaire samenwerking.---------- 

Artikel 13. ---------------------------- 

13.1. Op deze Overeenkomst, alsmede op de daaruit voortvloeiende dan wel 

daarmee verband houdende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. ---------------------------- 

13.2. Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter van de 

rechtbank Midden-[eder[and. 

13.3. De Staat en WSW verklaren hierbij ermee bekend te zijn dat de notaris -- 

verbonden is aan het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., -- 

advocaten en notarissen te 's-Gravenhage, het kantoor van de externe 

juridische adviseur van de Staat. Onder verwijzing naar de ter zake---- 

toepasselijke artikelen van de op het notarisambt van toepassing zijnde-- 

beroeps- en gedragsregels alsmede de regels voor interdisciplinaire---- 

samenwerking, stemmen de partijen bij deze Overeenkomst hierbij 

uitdrukkelijk ermee in dat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.,---- 

voornoemd, ter zake van de Overeenkomst, en overeenkomsten die hiervan 

het gevolg mochten zijn, alsmede ter zake van mogelijkerwijs daaruit 

voortvloeiende geschillen, optreedt ten behoeve van de Staat en dat in dat 

kader de noodzakelijke gegevens tussen advocaten en notarissen van Pels- 

Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., voornoemd, worden uitgewisseld.---- 
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Inwerki nqtred i nq. 

Artikel 14. ----------------------------- 

14.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op een augustus tweeduizend 

eenentwintig.--------------------------- 

14.2. Deze Overeenkomst heeft betrekking op alle Geborgde Geldleningen die zijn - 

gesloten en gedateerd op of na een augustus tweeduizend eenentwintig. 

14.3. WSW en de Staat sloten bij notariële akte van zes december ------ 

negentienhonderdnegenennegentig, verleden voor mr. P.P.J.M. van Dullemen, 

destijds notaris te 's-Gravenhage, een Achtervangovereenkomst, die onverkort 
van kracht blijft met betrekking tot alle Geborgde Geldleningen die dateren 

van voor een augustus tweeduizend eenentwintig en die derhalve exclusief de 

rechten en verplichtingen van de Staat en WSW bepaalt ten aanzien van -- 

aanspraken op WSW in verband met die Geborgde Geldleningen, tenzij de 

Staat en WSW alsnog op enig moment anders zouden overeenkomen.---- 

14.4. Indien het Risicovermogen het Garantieniveau onderschrijdt of al heeft 

onderschreden als bedoeld in artikel 2.2, en die onderschrijding het gevolg is 

van betalingen uit anderen hoofde dan een of mccr aanspraken uit hoofde van 

door WSW in verband met Geborgde Geldleningen aangegane verplichtinqen, - 

dan is uitsluitend deze Overeenkomst van toepassing op de rechten en -- 

verplichtingen van de Staat en WSW in verband met die situatie en daarmee 

dus niet de in artikel 14.3 genoemde overeenkomst van eerdere datum. 

Slot akte.------------------------------ 

De OI[dranten Zljn ml}, notarlS, bekend. 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd 

van deze akte vermeld.------------------------- 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparanten en het- 

geven van een toelichting daarop, hebben de comparanten verklaard tijdig voor het 

verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte 

kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze 

akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de 

wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparanten en 

onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.-------------- 

Volgt ondertekening. 
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UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

door mij, mr. Peter Cornelis Hoogendoorn, kandidaat-notaris, 

als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, 

op heden, 30 juli 2021 




