
Stand van zaken Stichting Eerstelijns Voorzieningen Portland (SEVP) 

 

Sommeren SEVP om het verschuldigde bedrag te betalen aan de BNG: 
De gemeente heeft de SEVP gesommeerd het openstaande rentebedrag ad € 65.712 bij de BNG te 

voldoen. De SEVP heeft dat niet gedaan waardoor de BNG dit bedrag bij de gemeente Albrandswaard 

heeft geïnd. De gemeente heeft nu voor het betaalde bedrag een regresvordering op de SEVP. 

Hierover is de SEVP aangeschreven. 

 

Toezichtsorgaan 
De gemeente heeft aan de SEVP aangegeven dat er een toezichtorgaan moet worden ingesteld. De 

SEVP geeft aan dat zij deze raad van toezicht volgens de statuten kan instellen, de SEVP is dit dus 

niet verplicht. De SEVP neemt het verzoek in overweging en beoordeelt dit in het licht van een 

concrete oplossing van de gehele kwestie. Omdat de SEVP nog steeds geen toezichtsorgaan hebben 

ingesteld heeft  en de verschuldigde rente niet heeft betaald, is de gemeente van mening dat de 

bestuurders van de SEVP onrechtmatig handelen jegens de crediteuren van de SEVP (onder andere 

de gemeente). Via de juridisch adviseur heeft de gemeente aan de SEVP gevraagd om medewerking 

te verlenen om het huidige bestuur van de SEVP te vervangen door een nieuw onafhankelijk bestuur. 

Eind juli 2014 is hiertoe een verzoek ingediend bij de rechtbank. Daarbij zal bij een nieuw bestuur 

direct een toezichtsorgaan worden ingesteld. 

 

Gesprek met BNG 
Op 25 februari 2014 heeft wethouder van Ginkel een gesprek gevoerd met de BNG. De BNG heeft 

aangegeven dat zij open staan voor een oplossing met de SEVP. Hierover zijn ook contacten geweest 

tussen de BNG en de SEVP. De BNG heeft  aangegeven dat zij bereid zijn tot een herfinanciering van 

de bestaande lening tegen een lagere rente. In scenario 2 wordt hier verder op ingegaan.  

 

Kernboodschap 
Er moet een structurele oplossing komen voor de betalingsproblemen van de Stichting eerstelijns zorg 

Portland aan de BNG. Er zijn vier scenario’s die hieronder worden uitgewerkt. 

 

Scenario’s en consequenties 
Voor de gemeente zijn er vier scenario’s. Te weten: 

1. De gemeente werkt niet (nog) mee aan een nieuwe overeenkomst met de BNG, maar streeft 

ernaar om haar huidige positie te optimaliseren; 
Deze optie heeft een groot risico. Wanneer de SEVP haar renteverplichtingen in januari van ieder jaar 

of de aflossingsverplichting in 2017 niet nakomt, en dit is gezien de huidige omstandigheden een reële 

verwachting, zal de BNG de gemeente als borg aanspreken. Tevens kan de BNG dan aanspraak 

maken op een boete die minimaal 3,5 % hoger is dan het overeengekomen rentepercentage van de 

geldleningen. Ook is de BNG dan gerechtigd om de geldleningsovereenkomst met onmiddellijke 

ingang op te zeggen en de geldlening met rente en eventuele boete onmiddellijk geheel op te eisen. 

Als zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de SEVP jegens de BNG heeft de gemeente 

een pandrecht bedongen. De akte van verpanding heeft echter niet betrekking op de gehele lening 

van € 3.800.000 maar op een bedrag van    € 2.770.000. Voor de lening van € 1.030.000 heeft de 

gemeente geen zekerheid. De vraag is of de gemeente haar vordering van € 1.030.000 in 2017 zal 

kunnen verhalen als de SEVP in 2017 de aflossing van de lening aan de BNG niet kan voldoen. 

 

2. De gemeente werkt wel mee aan een nieuwe overeenkomst met de BNG met daaraan 

gekoppeld een nieuwe borgtocht; 

De SEVP heeft gesprekken gevoerd met de BNG om te kijken of herfinanciering onder gunstigere 

condities mogelijk is. Bij herstructureren worden eerst beide leningen afgekocht waarbij alle 



toekomstige kasstromen contant worden gemaakt tegen de huidige marktrente. Op dit moment 
bedraagt de contante waarde van beide leningen ca. € 4.400.000. Dat betekent een verhoging van ca. 

€ 600.000. De BNG stelt bij herfinanciering als eis dat de gemeente wederom onvoorwaardelijke en 
onherroepelijke garantie afgeeft. Op basis van dit voorstel wordt het risico voor de gemeente alleen 
maar groter. Uitgangspunt voor de gemeente moet zijn dat de borg voor de gemeente niet hoger 

wordt. Voor de extra kosten voor het contant maken van de leningen zou een oplossing moeten 
worden gevonden. B.v. dat de verhoging van   € 600.000 door de BNG wordt verlaagd en/of dat de 
SEVP en haar participanten deze verhoging voor haar rekening nemen. 

 

3. De gemeente koopt de borgtocht af; 
Afkoop van de borgtocht zou betekenen dat de BNG niet langer als financier optreedt. Naar 

verwachting zal herfinanciering van het onroerend goed via een particuliere bank in deze tijd niet 
kansrijk zijn waardoor er een afkoopbedrag van ca. € 2.000.000 is te verwachten. Omdat de 
onroerend goed markt waarschijnlijk niet slechter wordt dan nu, verdient het de voorkeur deze optie 

niet te kiezen en de tijd zijn werk te laten doen waardoor de waarde van het onroerend goed maar ook 
de inflatie er voor zorgt dat de reële waarde van de schuld afneemt. 

 

4. De gemeente stuurt aan op een faillissement van de SEVP. 
In geval van faillissement van de SEVP zijn de geldleningen ineens opeisbaar. De BNG zal verhaal 
halen bij de gemeente als borg en de gemeente kan vervolgens voor de lening van € 2.770.000 haar 

pandrecht uitoefenen. Ook dan is er de verwachting dat dit een fors verlies voor de gemeente 
oplevert. Voor de lening van € 1.030.000 heeft de gemeente geen zekerheden. Hiervoor kan de 
gemeente slechts als concurrente schuldeiser een vordering indienen bij de curator. Afhankelijk van 

de inzet en medewerking van de curator kan deze verhaal halen op degenen aan wie de stichting 
heeft doorgeleend,  
 

Vervolg 
Voorgesteld wordt om te kiezen voor scenario 2, mits er het de SEVP goede afspraken gemaakt 
worden over de regresvordering van de gemeente op de SEVP, over de aflossing van de geldleningen 

en over de hoogte van de borg die niet hoger mag worden. Eventuele extra kosten als gevolg van het 
contant maken van de geldleningen moeten voor rekening van de SEVP komen. Als extra voorwaarde 
zal er alsnog een raad van toezicht ingesteld moeten worden. 

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan heeft de gemeente geen belang bij een nieuwe 
overeenkomst met de BNG. In dat geval zet de gemeente in op de huidige positie van de gemeente te 
optimaliseren door de rechtbank te verzoeken een nieuw bestuur voor de SEVP met een 

toezichtsorgaan te benoemen. 
 




