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0 Doel reglement duurzame investeringen Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 
Het reglement is bedoeld om inzicht in SWS en in de doelstellingen van SWS te geven en om de verhouding 
tussen de aanvrager(s) voor een borgstelling van een duurzame investeringen bij SWS, de daarbij betrokken 
andere partijen en SWS nader toe te lichten. 
 
Indeling reglement duurzame investeringen SWS 
1. Doelstelling SWS duurzame investeringen 
2. Begripsbepalingen (SWS, borgstelling en aanvragers) 
3. Aanvraagprocedure 
4. Vergunningen  
5. Lening, leningvoorwaarden, borgstelling en vergoeding 
6. Verlangde zekerheden en overige aanvullende eisen  
7. Activiteiten en verplichtingen na de toekenning 
8. Het niet toekennen van een aanvraag 
9. Slotbepaling 
 
 
1.0 Doelstelling SWS duurzame investeringen   

 
1.1 Doelstelling 

 
Het verstrekken van financiële waarborgen aan kredietverschaffers, samenhangende met door 
kredietverschaffers verstrekte leningen aan sportorganisaties en/of daarmee verbonden rechtspersonen die 
overgaan tot investeringen in de eigen sportaccommodatie met als doel energiebesparing en/of het opwekken 
van duurzame energie. De maatregelen zoals vermeld in de regeling Energiebesparing en duurzame energie 
sportaccommodaties van het Ministerie van Economische Zaken worden door SWS als duurzame investering 
aangemerkt.  
 
 
2.0 Begripsbepalingen 
 
2.1 Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 
 
Daar waar in dit reglement wordt gesproken over SWS wordt bedoeld het bestuur, de directeur, de 
(senior)projectadviseurs, de algemeen adviseur en de office manager van de organisatie. 
 
2.2 De borgstelling 
 
De borgstelling, die door SWS kan worden verstrekt, betreft een zekerheid voor een kredietverschaffer dat de 
aflossing op de met de sportorganisatie af te sluiten lening voor een duurzame investering in de 
sportaccommodatie zo nodig door SWS wordt voldaan. Een en ander met in acht neming van de overige 
bepalingen in dit reglement. 
 
2.3 Aanvrager(s) 
 
a. Een aanvraag voor een borgstelling kan worden ingediend door: 

1. een koepelorganisatie in de sport: NOC*NSF, alsmede de in NOC*NSF vertegenwoordigde 
Nederlandse Christelijke Sport Unie en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie; 

2. een landelijke sportorganisatie: een in NOC*NSF vertegenwoordigde sportorganisatie op landelijk 
niveau met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een op landelijk niveau werkzame sportorganisatie 
die service verleent aan andere sportorganisaties en/of individuele sportbeoefenaren; 

3. een regionale geleding van een landelijke sportorganisatie: een van een landelijke sportorganisatie 
deel uitmakende afdeling, district, kring, rayon etc.; 

4. een sportvereniging: een sportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid die lid is van een 
landelijke koepelorganisatie of een in NOC*NSF vertegenwoordigde landelijke sportorganisatie en 
waarbinnen een door NOC*NSF erkende tak van sport wordt beoefend;  

5. een bundeling van samenwerkende sportverenigingen, omnivereniging of coöperatieve vereniging; 
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6. een met de onder 4. of 5. bedoelde sportverenigingen samenwerkende organisatie, die voldoet aan 
wettelijke eisen en opgericht is om de aanvragende vereniging te ondersteunen bij het beheren en 
exploiteren van sportvoorzieningen; 

7. overige sportorganisaties: een op regionaal of provinciaal niveau georganiseerde sportorganisatie, 
waarbinnen service wordt verleend aan andere sportorganisaties en/of individuele sportbeoefenaren. 

b.       Op basis van een bestuursbesluit is het onderdeel betaald voetbal van de KNVB uitgesloten van de 
          mogelijkheid om een aanvraag voor een borgstelling te kunnen doen. 
c.       Van de onder 2.3.a genoemde categorieën aanvragers kan de directie gemotiveerd en met instemming 
          van het bestuur bij uitzondering afwijken. 
     
 
3.0 Aanvraagprocedure 

 
3.1 de borgstelling dient te worden aangevraagd door de sportorganisatie die de financiering wenst aan 

te gaan. Indien meerdere organisaties betrokken zijn bij de financiering en/of realisering en/of het 
beheer en de exploitatie van de sportaccommodatie waarvoor een borgstelling wordt aangevraagd, 
zullen zij als medeaanvragers in de procedure worden opgenomen; 

3.2 de aanvraag moet tijdig vooraf worden ingediend, zulks naar genoegen van en per project te bepalen 
door SWS; 

3.3 de aanvrager(s) mag/mogen met de werkzaamheden aan de sportaccommodatie beginnen nadat 
SWS het besluit heeft genomen de aanvraag voor een borgstelling te honoreren. Alle hiervan 
afwijkende handelingen door of in opdracht van aanvrager(s) zijn voor rekening en risico van de 
aanvrager(s); 

3.4 SWS kent vaste aanvraagprocedures, die op de website van SWS nader zijn toegelicht. Een van de 
site te downloaden aanvraagformulier/overeenkomst moet worden ingevuld en de in het 
aanvraagformulier/overeenkomst gevraagde documenten dienen te worden meegezonden. 
Daarbij zijn gegevens over de investering en beoogde financiering, exploitatiegegevens van het 
afgesloten boekjaar en een prognose voor het komende jaar van belang. Indien door SWS gewenst 
kunnen gegevens van meerdere boekjaren en specifieke financiële gegevens worden gevraagd. 
Voorts moeten de gegevens van de aanvrager, zoals statuten en inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel worden meegezonden; 

3.5 Middels ondertekening van het aanvraagformulier/overeenkomst stemt aanvrager tevens in met de 
voorwaarden zoals deze door SWS zijn verbonden aan het verstrekken van een borgstelling. Deze 
voorwaarden staan vermeld in het aanvraagformulier en zijn vastgelegd in de Algemene Bepalingen 
van de tussen SWS en de aanvrager af te sluiten overeenkomst behorende bij de toekenning van 
een borgstelling; 

3.6 op het moment dat een aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt de aanvrager een toekenningbrief  met 
daarin de eventuele opschortende voorwaarden waaraan moet worden voldaan alvorens de 
borgstelling definitief wordt toegekend; 

 
 

4.0 Vergunningen  
 
4.1 Vergunningen 
 
Het aan te leggen c.q. te bouwen object dient te voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften. De 
aanvrager(s) dienen zich daarvan vroegtijdig te overtuigen en desgevraagd de omgevingsvergunning te 
overleggen. 
 
 
5.0 Lening, leningvoorwaarden en borgstelling 
 
5.1     een lening komt voor een borgstelling in aanmerking indien en voor zover de te lenen gelden worden 

gebruikt voor het tot stand brengen van de beoogde duurzame investering in de accommodatie; 
5.2     de borgstelling kan worden verstrekt aan iedere in Nederland werkende en door De Nederlandse 
 Bank erkende financiële instelling, die een vergunning bezit om financieringen te verstrekken . 

Daartoe worden ook gemeenten of aan gemeenten gelieerde kredietverstrekkers gerekend.  
5.3    de borgstelling kan niet meer bedragen € 250.000 (tweehonderd vijftigduizend euro); 
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5.4     relaties kunnen na een toekenning voor nieuwe projecten opnieuw een borgstelling aanvragen. Per 
aanvrager, indien van toepassing de vereniging en de ondersteunende organisatie (s) gezamenlijk, 
kunnen borgstellingen aangevraagd worden tot een maximale grens van € 500.000 aan openstaand 
borgstellingobligo. Hierbij wordt tevens verwezen naar artikel 6.4 van het ‘Reglement SWS’. De 
daarin gehanteerde bedragen zijn ook hier onverminderd van kracht. Daarbij wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen borgstellingen voor ‘investeringen’ en ‘duurzame investeringen’;   

5.5     uitgangspunt voor het verlenen van een borgstelling is dat de rente voor langere tijd vastgelegd dient 
te worden. Bij een rentevast periode korter dan 3 jaar of een variabele rente is vooraf toestemming 
nodig van SWS. Dit geldt eveneens gedurende de looptijd van de borgstelling op het moment dat er 
sprake is van een renteherziening; 

5.6     SWS verleent -in principe- geen borgstelling als zekerheid voor een krediet in rekening-courant; 
5.7     de maximale looptijd van de borgstelling is afhankelijk van het type investering en de bijbehorende 

terugverdienperiode en kan ten hoogste vijftien jaar bedragen;   
5.8     wanneer de aanvrager(s) van een borgstelling in het verleden reeds één of meer leningen 

heeft/hebben afgesloten, dan is SWS gerechtigd de betrokken kredietverschaffer(s) te vragen een 
verklaring af te geven over het aflossing- en rentebetalinggedrag van de aanvrager(s) met betrekking 
tot die lening(en). Achterstand van de aanvrager(s) bij het voldoen van rente en aflossing op een 
eerder afgesloten lening kan leiden tot het afwijzen van een aanvraag voor een borgstelling. 
Hetzelfde is van toepassing, indien de aanvrager(s) een belang heeft/hebben in een  andere 
rechtspersoon c.q. andere rechtspersonen die niet in staat is/zijn om aan de rente - en 
aflossingsverplichtingen jegens de kredietverschaffer(s) te voldoen. 

 
 
6.0 Verlangde zekerheden en overige aanvullende eisen  
 
6.1 Zekerheden 
 
SWS behoudt het recht om in voorkomende gevallen nadere zekerheden te verlangen, waaronder het recht van 
hypotheek al dan niet samen met andere garantieverstrekkers en/of de kredietverstrekker. In het geval ook de 
kredietverstrekker en/of gemeente een hypothecaire inschrijving als voorwaarde wensen op te nemen, zal er 
sprake zijn van een gezamenlijke (eerste) inschrijving waarbij de gemeente en SWS naar rato van garanties en 
eventueel in rangorde na de kredietverstrekker worden ingeschreven. SWS en gemeente kunnen besluiten dat 
de gewenste zekerheden in de vorm van een positief/negatieve hypotheekverklaring worden verstrekt. Verder 
kan SWS, zo nodig, een eerste of een tweede pandrecht op huidige en toekomstige vorderingen van een te 
borgen sportorganisatie als opschortende voorwaarde opnemen. 
 
6.2 Energieadvies 
 
In de regel zal de aanvrager de investering uitvoeren op basis van een energieadvies van een hiervoor 
deskundige partij. Dit moet inzicht geven in de gevolgen van de uit te voeren investering voor o.a. de 
energielasten en onderhoudskosten. Dit advies dient meegestuurd te worden bij het aanvragen van een 
borgstelling. Indien geen energieadvies aanwezig is, behoudt SWS zich het recht voor om dit als voorwaarde 
voor het toekennen van de borgstelling op te nemen. 
 
 
7.0 Activiteiten en verplichtingen na de toekenning 
 
7.1 Jaarlijkse financiële controle 
 
De aanvrager(s) is/zijn verplicht om jaarlijks aan SWS te rapporteren omtrent het beheer van het project en de 
financiële situatie van de organisatie(s). De jaarstukken dienen dan binnen 3 maanden na afsluiting van het 
boekjaar te worden ingestuurd. De jaarstukken dienen in ieder geval een balans, een resultatenrekening (met 
daarin een vergelijking met de begroting over dat tijdvak) en een begroting voor het opvolgende boekjaar te 
bevatten. SWS kan te allen tijde de aanvrager(s) verzoeken om aanvullende informatie of een toelichting. SWS 
is bevoegd om contact op te nemen met de bank en/of gemeente om informatie in te winnen over de stand van 
de leningen en het betalingsgedrag.  
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7.2 Informatieplicht 
 
De aanvrager(s) dient –indien SWS daarom vraagt- er voor zorg te dragen dat SWS beschikt over de juiste 
NAW-gegevens van de betrokken contactpersonen. Dit betreft in ieder geval het dagelijk bestuur. Indien hierin 
een wijziging optreedt, dient SWS hierover tijdig te worden geïnformeerd.  
 
7.3 Wijzigingen gedurende de looptijd van de borgstelling 
 
Voor iedere wijziging die mogelijk invloed kan hebben op de risicopositie van SWS is vooraf schriftelijke 
toestemming nodig. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de volgende situaties: 
- wijziging van het gebruik en de structuur van het beheer en de exploitatie van het door aanvrager(s) 

te realiseren of aan te kopen project; 
- wijziging in de juridische vorm van de aanvrager; 
- wijzigingen door te voeren die er toe leiden dat een deel van het beheer en exploitatie wordt 

overgenomen, al dan niet tegen een vergoeding, door een bestaande of nieuw op te richten entiteit; 
- het veranderen, bezwaren, verhuren of vervreemden van de eigendommen; 
- het aangaan van leningen, betalingsregelingen, leasecontracten of andere langdurige verplichtingen 

welke niet bekend waren bij het toekennen van de borgstelling; 
- het verruimen van de rekening courant faciliteit; 
- het extra aflossen op de lening(en). 
 
7.4 Privacy 
 
De voor de aanvraag en controlewerkzaamheden door aanvrager(s) beschikbaar gestelde informatie wordt niet 
voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor deze is bestemd.  
Aan de hand van deze informatie wordt door SWS een rapport borgstelling dan wel een controle borgstelling 
samengesteld met daarin de bevindingen van SWS.  
 
De rapporten en de overige verkregen informatie kunnen beschikbaar worden gesteld aan de aanvrager(s), de 
betrokken gemeente en/of kredietverstrekker en betreffende sportbonden voor uitsluitend eigen gebruik en 
zonder rechten tegenover SWS daarop te kunnen doen gelden. Tevens kan SWS de informatie voor algemene 
doeleinden gebruiken. De privacy van de aanvrager(s) zal hierbij worden gewaarborgd. 
De NAW-gegevens van de betrokken contactpersonen worden niet beschikbaar gesteld aan derden en alleen 
door SWS gebruikt voor doeleinden welke direct verband houden met de afgegeven borgstelling. Hieronder 
wordt eveneens verstaan het versturen van de digitale nieuwsbrief. 
 
 
8.0 Het niet toekennen van een aanvraag 
 
8.1 SWS is bevoegd een borgstellingsaanvraag niet toe te kennen 
Op basis van toetsingscriteria en andere verkregen informatie kan SWS een aanvraag afwijzen. Daarnaast kan 
SWS een borgstellingsaanvraag niet in behandeling nemen of afwijzen, ook indien op hoofdlijnen wordt voldaan 
aan de genoemde bepalingen. Dit kan onder andere het geval zijn op het moment dat SWS over onvoldoende 
borgstellingsvermogen beschikt, waardoor niet alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Het bestuur van 
SWS stelt zonodig op voorstel van de directie aanvullende criteria voor toekenningen c.q. afwijzingen vast; 
 
8.2 Bezwaarprocedure 
Indien door de directie van SWS een aanvraag voor een borgstelling is afgewezen, kan een belanghebbende 
binnen een maand na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift bij het bestuur van SWS indienen. Het 
bestuur van SWS zal het bezwaarschrift toetsen op alle relevante zakelijke aspecten. Aan de hand van deze 
toetsing zal het bestuur besluiten over het wel of niet toekennen van een borgstelling en daarvan zal 
mededeling worden gedaan aan de indiener van het bezwaarschrift. 
 
9.0 Slotbepaling 
 
9.1 Slotbepaling 
De directie van SWS beslist –met instemming van het bestuur van SWS- in alle gevallen waarin dit reglement 
niet voorziet. 


