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Samenvatting 

In deze brief geven we informatie over de hoofdlijnen van de Woningwet 2015 en de daaronder 
liggende AMvB (het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015). We informeren u over 
de diverse initiatieven die we nemen zodat u beter thuis kunt raken in de toepassing van de 
nieuwe Woningwet en formuleren een aanbod om bij u langs te komen voor een toelichting op de 
regelgeving. Tot slot informeren we u over wonen.vng.nl waar straks alles te vinden is over de 
Woningwet en de toepassing ervan. 
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In deze brief geven we informatie over de hoofdlijnen van de Woningwet 2015 en de daaronder 
liggende AMvB (het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015). We informeren u over 
de diverse initiatieven die we nemen zodat u beter thuis kunt raken in de toepassing van de 
nieuwe Woningwet en formuleren een aanbod om bij u langs te komen voor een toelichting op de 
regelgeving. Tot slot informeren we u over wonen.vng.nl waar straks alles te vinden is over de 
Woningwet en de toepassing ervan. 

De herziene Woningwet 
In het Regeerakkoord is overeengekomen dat corporaties onder directe aansturing komen van de 
gemeenten. Het kabinet heeft in de herziene Woningwet de positie van gemeenten versterkt waar 
het gaat om de bijdrage die corporaties moeten leveren aan de gemeentelijke 
volkshuisvestingsopgave. 
In de Woningwet is nu opgenomen dat de corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid 
moet bijdragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in de gemeenten waar 
zij feitelijk werkzaam is. 
De wet stelt dat uitgangspunt zou moeten zijn dat een gemeente beschikt over een actueel 
vastgesteld en met andere gemeenten afgestemd volkshuisvestelijk beleid. Het kabinet geeft 
geen voorschriften hoe dat volkshuisvestelijk beleid er uit moet zien behalve dat er regionaal 
overleg plaats dient te vinden. In de Woningwet wordt de noodzaak om het 
volkshuisvestingsbeleid vast te leggen versterkt door te bepalen dat de corporatie niet gehouden 
is naar redelijkheid bij te dragen aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid, wanneer dat beleid 
door de gemeente(n) niet is vastgelegd. 

Woonvisie en prestatieafspraken 
De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's aandragen waarvan zij 
vindt dat de corporaties daarop dienen te presteren. 
Daarbij kan de gemeente prioriteiten en posterioriteiten vaststellen, zowel naar thema als naar 
wijk/buurt/stadsdeel. De gemeente kan thema's aan de orde stellen als nieuwbouw van sociale 
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Expertclass 

'Inzicht in financiën woning 
corporaties' in één dag 

Introductie 
Bij het real iseren van het vo lkshuisvest ingbele id z i jn g e m e e n t e n en won ingco rpo ra t i es be langr i j ke par tners. 

Daarbi j vervu l len g e m e e n t e n als achtervang in de WSW-garan t ies t ruc tuur een cruciale rol in het f inanc ier ings-

en garant iestelsel van de corpora t ie sector. Voor een g o e d f u n c t i o n e r e n d stelsel is v e r t r o u w e n tussen deze 

par t i jen noodzake l i j k . 

Een be langr i j ke v o o r w a a r d e o m samen te w e r k e n aan het real iseren van be taa lbare w o n i n g e n en het m a k e n 

van pres ta t iea fspraken is inzicht in de f inanc ië le posi t ie en de f inanc ië le m o g e l i j k h e d e n van de w o n i n g c o r p o r a 

ties in de gemeen te . 

Om g e m e e n t e n daar in t e onde rs teunen organiseer t de VNG in samenwerk i ng met BNG Advies en he t Min is ter ie 

van BZK een reeks expertclasses. 

Resultaat 
Door dee lname aan de expertclass k r i j gen de dee lnemers inzicht in: 

» De laatste o n t w i k k e l i n g e n me t b e t r e k k i n g t o t de herz iene W o n i n g w e t en de rol d ie van de g e m e e n t e w o r d t 

ve rwach t . 

» De w e r k i n g van he t f i nanc ie r ing - en garant ieste lsel . 

» We lke i n f o rma t i e g e m e e n t e n w a n n e e r van de w o n i n g c o r p o r a t i e o f WSW o n t v a n g e n en w a t zi j daaru i t kun 

nen a f le iden . 

* Op w e l k e w i j ze g e m e e n t e n een bee ld k u n n e n kr i jgen van de f inanc ië le posi t ie van de w o n i n g c o r p o r a t i e . 

V N G VNG Academie 
opleidingsinstituut van de v n c 



« Op w e l k e w i jze g e m e e n t e n de i n f o rma t i e k u n n e n g e b r u i k e n bij het maken van pres ta t iea fspraken en voor 

andere bespreekpun ten me t de w o n i n g c o r p o r a t i e . 

Doelgroep 
De expertclasses zi jn bedoe ld en o n t w i k k e l d voor : 

1. Be le idsmedewerkers w o n e n 

2. Gemeente l i j k won ingadv iseurs 

3. Medewerke rs Financiën 

4. Treasurers 

Programma 
Tijdens de expertclass staan de vo lgende onde rde len cent raa l : 

Ochtend 

« Kor te i n le id ing in de Herziene W o n i n g w e t in re lat ie t o t de verstev igde ( f inanciële) ro l van g e m e e n t e n . 

« De w e r k i n g van het stelsel van ach tervang. 

» Du id i ng van te o n t v a n g e n ( f inanciële) i n f o rma t i e over de w o n i n g c o r p o r a t i e . 

Middag 

* Du iden f inanc ië le beg r i ppen , ind ica toren en rat io 's. 

» (Financieel) Inzicht als o p m a a t naar p res ta t iea fspraken en bespreekpun ten me t de corpora t ie . 

» St imu leren van de w o n i n g c o r p o r a t i e o m volkshuisvestel i jke ambi t ies te real iseren. 

Docenten 
Het docentencorps bestaat u i t een vast t e a m van e rvar ingsdeskund igen o p he t geb ied van de herz iene W o n i n g 

w e t en het f inanc ier ings- en garant iestelsel van de corporat iesector . Daarbi j w o r d t g e p u t u i t het n e t w e r k van 

par tners (de VNG, BNG Advies, het Min is ter ie van BZK). De i nhoude l i j ke kwa l i t e i t en de samenhang van de expert 

classes w o r d e n o n t w i k k e l d en g e w a a r b o r g d d o o r he t vaste t e a m die tevens z i jn i ngehuu rd o m alle expertclasses 

u i t t e voe ren . In d i t geval BNG Advies. 

Deelnemers aantal 
Aan de expertclass k u n n e n max imaal 20 personen d e e l n e m e n . 

Data en locatie 
Dagen Data Locatie 

M a a n d a g 21 sep tember E indhoven 

Vr i j dag 25 sep tember Maast r ich t 

Dinsdag 29 sep tember Ro t te rdam 

Dinsdag 06 o k t o b e r Breda 

Dinsdag 13 o k t o b e r Ut recht 

Woensdag 14 ok tobe r A r n h e m 

M a a n d a g 26 ok tobe r Haar lem 

Woensdag 28 o k t o b e r Den Haag 

Dinsdag 03 november Zwo l le 

Donde rdag 05 november G ron ingen 

Deelname 
Deelname aan de expertclass is C 450,- (exc l .21% b t w ) per deelnemer. 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 

Direct inschrijven 
W i l t u van dee lname aan de expertclass verzekerd zi jn? W i l t u van dee lname aan de expertclass verzekerd zi jn? 

Schrijf dan d i rect in via deze l ink. Ui ter l i jk één w e e k voor de aanvang van de expertclass o n t v a n g t u een bevesti

g i n g . Uw inschr i jv ing is b i ndend . Registrat ie in ve rband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangeme ld 

bi j he t CBP o p 24 j u l i 2002, me ld ingsnummer m-1026707. 

Uw inschrijving wijzigen of annuleren 
Bent u bi j nader inz ien n iet in de ge legenhe id deel t e nemen aan de expertclass dan kun t u u w inschr i jv ing ( to t 

vier w e k e n voor aanvang van de expertclass kosteloos, daarna w o r d t het vo l led ige bed rag C 450,- in reken ing 

gebrach t ) via de webs i te annu le ren o f een vervanger aanme lden . Mai l deze naar: vnaacademie@vng.n l . 

Informatie 
Voor meer i n f o r m a t i e kun t u contact o p n e m e n met de VNG Academie. 

Tel. (070) 373 8492 

e-mai l : vngacademie@vnq.n l . 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN 



huurwoningen, de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (o.a. verkoop van bezit of 
liberalisatie van woningen door de corporatie), betaalbaarheid en bereikbaarheid van de 
woningvoorraad, de huisvesting van specifieke doelgroepen, de kwaliteit en duurzaamheid van de 
woningvoorraad en de woonomgeving, investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk 
vastgoed. 

In de Woningwet is bepaald dat de corporatie een 'bod' moet uitbrengen op de gemeentelijke 
woonvisie. In dat bod geeft de corporatie aan welke voorgenomen werkzaamheden ze wil 
uitvoeren. Op basis van dit overzicht van werkzaamheden kunnen de gemeenten afleiden welke 
werkzaamheden op hun grondgebied zijn voorzien, en welke bijdrage daarmee is beoogd aan de 
uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in die gemeenten geldt. In de regel wordt dit bod 
uiterlijk op 1 juli uitgebracht; maar gelet op het feit dat de wet per 1 juli 2 0 1 5 in werking treedt is 
voor het jaar 2 0 1 5 voorzien in een overgangsmaatregel. De corporatie wordt voor 2 0 1 5 geacht 
een bod uit te brengen uiterlijk vóór 1 november 2015. 

De corporatie moet vervolgens op 1 5 december een overzicht aan de minister sturen van haar 
voorgenomen meerjarige werkzaamheden (vergezeld van een afschrift van de gemaakte 
prestatieafspraken). Gemeenten krijgen hiervan een afschrift. 

De gemeente kan, indien een corporatie niet of onvoldoende aan de wensen van de gemeente 
zou tegemoetkomen, een beroep doen op de geschilbeslechtingprocedure bij de minister. De 
minister doet in dat geval een bindende uitspraak. Overigens kunnen ook de corporatie én de 
huurdersorganisatie naar de minister stappen. De geschillenbeslechting door de minister is pas 
eind 2 0 1 6 aan de orde. 

In de Woningwet is de positie van huurders versterkt. Huurdersorganisaties hebben een 
volwaardige positie in het overleg over prestatieafspraken. Het overleg is dus uitdrukkelijk 
tripartite. Bij gesloten prestatieafspraken zullen dan ook drie partijen de afspraak ondertekenen. 

De crux bij het maken van prestatieafspraken en het maken van een woonvisie is dat de 
gemeente met de woonvisie duidelijk agenderend voor het overleg is. In de woonvisie kunnen 
uitgangspunten worden opgenomen die vertaald kunnen worden in de prestatieafspraken. Als de 
gemeente, samen met de huurdersorganisatie en de corporatie, in de prestatieafspraken 
bijvoorbeeld een aantal heldere spelregels neerlegt over verkoop en liberalisatie van delen van de 
sociale voorraad, zijn partijen daar aan gehouden. Ook afspraken over huurprijsbeleid kunnen 
neerslaan in de prestatieafspraken (uiteraard binnen de bandbreedte die de wetgever bepaalt). 
Daarmee zijn de te maken afspraken breder van aard dan tot nu toe gebruikelijk was. In de 
prestatieafspraken wordt niet alleen neergelegd wat de corporatie gaat doen, ook worden 
afspraken gemaakt onder welke condities corporaties dit kunnen doen. Immers, voor het doen van 
investeringen is ook investeringscapaciteit nodig. En dan gaat het over de vraag hoe hoog de 
huren mogen zijn, of er bezit verkocht wordt of geliberaliseerd, tegen welke condities de gemeente 
grond ter beschikking stelt, etc. 
Uiteindelijk gaat het er om niet-vrijblijvende afspraken te maken; wederkerig en verplichtend. 

Van gemeenten mag ook worden verwacht dat ze in de 'achtervang' staan bij het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW), zodat corporaties tegen relatief gunstige condities leningen kunnen 
aantrekken. 
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Bureau Companen schrijft in opdracht van het ministerie van BZK een handreiking (i.s.m. de VNG, 
Aedes en de Woonbond) over het opstellen van een woonvisie en het maken van 
prestatieafspraken. Deze handreiking zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld. 

Het takenpakket van de corporatie 
In de aanloop van de wet is er veel te doen geweest over de werkzaamheden die de corporatie 
nog mag verrichten. Even zag het er naar uit dat de corporaties in het geheel niet meer zouden 
mogen investeren in middeldure huur en goedkope koop en dat bijvoorbeeld het werkdomein 
'leefbaarheid' drastisch zou worden ingeperkt. In de VNG-lobby hebben we ingezet op een brede 
taakstelling voor de corporaties vanuit het uitgangspunt dat 'wonen' meer is dan het alleen 
bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Hoewel op een aantal punten het 
werkdomein van de corporatie is ingeperkt en met name het bouwen van niet-DAEB-
voorzieningen door een corporatie redelijk ingewikkeld is geregeld, blijft de brede taakstelling voor 
corporaties overeind. 

Ten aanzien van de leefbaarheid heeft het Rijk dit werkdomein nader gedefinieerd ten opzichte 
van de huidige praktijk. Het gaat om werkzaamheden die samenhangen met het sociale bezit en 
het daaraan ondergeschikte en direct daarmee verbonden maatschappelijk vastgoed. 
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden een op de wijk, buurt of het buurtschap gerichte functie 
hebben, in gebieden waar de corporatie bezit heeft en dat het activiteiten betreft zijn die primair 
ten behoeve van de huurders zijn. 
Voor wat betreft de bouw van maatschappelijk vastgoed zijn de mogelijkheden verkleind. Maar de 
wet staat nog steeds toe dat de corporatie uit de DAEB investeringen doet voor jongerenopvang, 
maatschappelijk werk, welzijnswerk, zorgsteunpunten, maatschappelijke dienstverlening, 
veiligheidshuizen, bibliotheken etc. (DAEB = diensten van algemeen economisch belang, te 
realiseren met staatssteun). Daarnaast blijft het mogelijk dat corporaties investeren in 
basisscholen en Centra voor Jeugd en gezin. 

Functies die onlosmakelijk samenhangen met zorggebouwen van corporaties worden niet meer 
apart beschouwd als maatschappelijk vastgoed maar gerekend tot het wonen als zij een fysieke 
eenheid vormen met het woonzorggebouw (dagbesteding, zorgsteunpunten). Dat valt dus 
allemaal onder de DAEB. 

Wat betreft de niet-DAEB werkzaamheden, zoals de bouw van middeldure huurwoningen en 
koopwoningen, komt het er in de kern op neer dat de gemeenten in een woonvisie of vastgelegd 
volkshuisvestingsbeleid aangeven welke niet-DAEB investeringen zij noodzakelijk achten. 
De gemeente zal moeten bepalen of er een marktpartij is die bereid en in staat is om deze niet-
DAEB werkzaamheden uit te voeren. Is de gemeente van oordeel dat dat niet het geval is, dan 
kan de gemeente in zee gaan met de corporatie. De corporatie moet de niet-DAEB taken echter 
wel onder dezelfde voorwaarden uitvoeren als een marktpartij. Deze 'markttoets' wordt in de 
samenvatting toegelicht. 

De corporatie dient 'naar redelijkheid bij te dragen'. Wat is dat? 
De gemeentelijke woonvisie is leidend. Maar wat kunt u eigenlijk van uw corporatie(s) 
verwachten? 
De VNG heeft er met succes voor gepleit dat er in de wet en AMvB diverse bepalingen zijn 
opgenomen die gemeenten en huurdersorganisaties meer inzicht verschaffen in de 
investeringscapaciteit van de corporatie. 
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De twee meest in het oog springende bepalingen zijn dat er een financieel oordeel komt van de 
Autoriteit Woningcorporaties (de nieuwe toezichthouder) over de financiële capaciteit van de 
corporatie (te weten inzicht in liquiditeit en solvabiliteit, inzicht in de ruimte voor het doen van 
investeringen in de eerstvolgende vijf kalenderjaren en een vergelijking tussen beschikbare 
middelen in verhouding tot de werkzaamheden van de corporatie die al gepland zijn). 
De tweede bepaling is dat de minister jaarlijks een kengetal zal publiceren waarmee u een 
indicatie krijgt van de mogelijk extra ruimte voor volkshuisvestelijke inspanningen van corporaties 
in hun werkgebied. Toedeling van eventuele extra investeringsruimte van de corporatie naar 
gemeente zal geschieden op basis van het daar aanwezige bezit. 
We hebben dit samen met BNG Advies uitgewerkt in een handreiking die als bijlage bij deze brief 
is toegevoegd. 

Naast de handreiking zullen wij in het najaar van 2 0 1 5 , samen met BNG Advies, een aantal 
expertclasses aanbieden die u inzicht geeft in de financiële positie van de corporaties. Als bijlage 
is een brochure bijgevoegd. Wilt u van deelname aan de expertclass verzekerd zijn? Schrijf dan 
direct in via deze link. 

Werkzaamheden van de corporaties 
In de herziene Woningwet wordt voorgesteld de corporatie op te splitsen in twee van elkaar 
gescheiden bedrijfsonderdelen, zijnde de DAEB-tak, die de kerntaken van de corporatie uitvoert 
en de niet-DAEB tak die belast is met alle overige werkzaamheden. 
Werkzaamheden in de corporaties die niet tot de DAEB behoren en voor zover ze tot de 
toegestane werkzaamheden behoren, moeten dus in een aparte tak binnen de corporatie worden 
ondergebracht (de niet-DAEB tak). De Woningwet verplicht daarbij sowieso tot een 
administratieve scheiding. Daarnaast is een juridische scheiding mogelijk, die in dat geval 
logischerwijs in de plaats komt van de administratieve scheiding. Bij een juridische scheiding heb 
je het dan over een corporatie (DAEB) en een daarvan afgescheiden woonvennootschap. 

Het is de verwachting dat de meeste corporaties overgaan tot een administratieve scheiding. In de 
bijgevoegde samenvatting schetsen we het proces van administratieve of juridische splitsing en 
geven we aan wat daarbij voor u aandachtspunten zijn. 

De schaal van de corporatie 
In het regeerakkoord is opgenomen dat de schaal van een corporatie in overeenstemming moet 
zijn met de schaal van de regionale woningmarkt. 
De wet biedt gemeenten de mogelijkheid een voorstel te doen voor de bepaling van het regionale 
werkgebied van de aldaar werkzame corporaties. Op basis van een voorstel van gemeenten kan 
de minister vervolgens een begrenzing vaststellen voor de aldaar werkzame corporaties. De 
minister zal daarbij de afweging maken of er sprake is van een samenhangende woningmarkt en 
daarbij zo nodig een visie van de provincie vragen. Wanneer gemeenten niet met een voorstel 
komen is er geen begrenzing van het werkgebied voor de betreffende corporaties die in dat 
werkgebied werkzaam zijn. Maar: de minister kan een jaar na inwerkingtreding van de wet wel zelf 
een voorstel doen. 
In de samenvatting wordt u nader geïnformeerd over deze procedure. Als bijlage is een factsheet 
van BZK over de regio-indeling toegevoegd. 
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De wijzigingen ten aanzien van het toezicht 
Over de vormgeving van het toezicht is veel te doen geweest. Hier wordt volstaan met het 
aanhalen van de belangrijkste uitgangspunten die het kabinet hanteert: 

» De ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van het externe toezicht 
(volkshuisvestelijk en financieel) wordt gewaarborgd. 

» Het toezicht dient los van de beleidsfunctie te opereren. Dit moet gelden voor zowel het 
financiële als het volkshuisvestelijke toezicht. Het toezicht wordt neergelegd bij de 
Autoriteit Woningcorporaties. 

» De beide vormen van toezicht hebben elk hun specifieke karakter en dienen elk goed tot 
hun recht te komen. De beide vormen van toezicht zullen derhalve gescheiden blijven. 

» De toezicht- en saneringsfunctie worden gescheiden. De sanering wordt -bij mandaat-
neergelegd bij het WSW. 

Ten slotte is de betrokkenheid van de gemeente niet beperkt tot de cyclus om te komen tot het 
maken van prestatieafspraken. Van de gemeente wordt ook een zienswijze gevraagd waar het 
gaat om de verkoop van sociale huurwoningen door de corporatie, uitbreiding van het werkgebied 
van de corporatie, fusie en splitsing van corporaties, de administratieve scheiding voor wat betreft 
de overheveling van te liberaliseren huurwoningen naar de niet-DAEB-tak, en de beoordeling van 
de noodzaak van de uitvoering van niet-DAEB werkzaamheden door de corporatie. In de 
samenvatting worden deze taken op een rij gezet. 

Regionale bijeenkomsten 
De afgelopen periode hebben wij 'op afroep' meerdere bijeenkomsten voor samenwerkende 
gemeenten belegd. De bijeenkomsten waren voor gemeenteambtenaren of voor 
portefeuillehouders (eventueel samen met vertegenwoordigers van corporaties en huurders). 
Omdat wij hebben gemerkt dat zulke bijeenkomsten 'op maat' en op een wat kleinere regionale 
schaal goed werken, willen we hiermee doorgaan. Indien u van dit aanbod gebruik zou willen 
maken kunt u een mail sturen aan: Secr ECFD@VNG.NL onder vermelding van 'bijeenkomst 
Woningwet'. Wij zullen dan met u kijken of we in een aanbod kunnen voorzien. Dat aanbod kan 
variëren tot een toelichting op de wet van een uur tot een wat uitgebreidere cursus Woningwet van 
ongeveer één dag. Dat laatste aanbod organiseren wij samen met ons opleidingsinstituut, de VNG 
academie (hieraan zijn wel kosten verbonden). 

Na de zomer van 2 0 1 5 zal het ministerie van BZK, in samenwerking met de VNG, Aedes en de 
Woonbond voorzien in een viertal informatiebijeenkomsten. Onder voorbehoud zullen de volgende 

bijeenkomsten worden gehouden op de volgende data en locatie (van 1 2 : 3 0 - 1 7 : 0 0 uur): 
1 7 september Zwolle 
3 0 september Eindhoven 
1 4 oktober Haarlem 

2 8 oktober Dordrecht 

Over het exacte programma zullen we u nader informeren via vng.nl. 

Wonen.vng.nl 

Omdat de Woningwet inclusief de AMvB in zijn uitwerking complex is en veel vragen oproept 
zullen wij voorzien in een centraal punt waar alles over de toepassing van de Woningwet te vinden 
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is: wonen.vng.nl(dus zonder @). Deze online omgeving wordt alleen beschikbaar gesteld aan 
gemeenten en bevat een toelichting op de wet; uitleg over de toepassing van de wet; antwoorden 
op veel gestelde vragen en goede voorbeelden. Centraal element is de forumfaciliteit waar u 
concrete vragen kunt neerleggen of discussie kunt voeren. 
De online omgeving wonen.vng.nl is vanaf 1 september 2015 rechtstreeks via internet bereikbaar 
of te bereiken via www.vnq.nl/woninqmarkt. 

Meer algemene informatie over de Woningwet is te vinden op de website van BZK: 
www.woninqwet2015.nl 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Kriens ~ ' J J. Kriens 
Voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vnq.nl onder brieven. 

onderwerp Woningwet datum 14 juli 2015 06/06 



Tijdpad 
Pen jul i 2016 moeten alle verzoeken om erkenningals regio zi jn 

ingediend. Het t i jdpad ziet er als volgt ui t : 

- September 2015: Rijk stelt informatie beschikbaar waarmee 

inzicht wordt gegeven in onder meer verhuispatronen tussen 

gemeenten. 

- Najaar 2015: Publicatie definitieve procedure voor verzoeken. 

- 1 januari 2016: Opening digitaal loket voor indienen 

verzoeken. 

- Januar i - j un i 2016: De minister voor W&R beoordeelt 

verzoeken. 
- Juli 2016: (eventueel) vaststelling bij AMvB van regio's. 

Meer informatie 
Voor meer informat ie omtrent de regio-indeling en 

andere thema's van de Woningwet kunt u terecht op 

. Op deze site zal dit najaar de definitieve 

procedure omtrent het verzoek tot vaststelling van een regio en 

een eventueel verzoek tot onthef f ing verschijnen. Daarnaast 

wordt verwezen naar de handreiking die Aedesover de regio

indeling op haar website ( ) heeft geplaatst onder 

'Dossiers' en vervolgens 'Woningwet in de praktijk'. 

Deze brochure is een uitgave van: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

Postbus 20011 I 2500 E A Den Haag 

T 1400 (ma t /m vr i j 8.00 - 20.00 uur) 

)uli 2015 I 86144 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Regio-indeling woningcorporatie 



Categorale instellingen 
Categorale woningcorporat ies, die overwegend actief zijn 

op het gebied van studentenhuisvesting, ouderenhuisves

t ing of huisvesting van huishoudens met functionele 

beperkingen -en waar de kennis van een specifieke 

doelgroep van belang is- kunnen volledig blijven werken in 

alle gebieden waar zij op het moment van inwerkingtreding 
van de wet actief zi jn. 

Waarom een regio-indeling? 
In de Woningwet 2015 worden eisen gesteld aan het werkgebied van 

woningcorporaties. Zij mogen in de toekomst nog slechts in één 

regionale woningmarkt volledigwerkzaam zi jn. Bezit in andere 

regio's mag worden aangehouden. Met deze maatregel word t de 

regionale verankering van de corporaties en de focus op het 

werkgebied vergroot. Door het werkgebied af te bakenen tot een 

regio, komen de woningcorporat ie, de gemeente en de huurdersor

ganisatie in een meervergeli jkbare uitgangspositie. 

Wat betekent dit voor corporaties? 
In hun kerngebied kunnen woningcorporaties alle activiteiten 

ontplooien die horen bij hun taak, nameli jk het realiseren van 

voldoende, kwalitatief goede huisvest ingvoorde doelgroep. 

Wanneer de door de gemeenten geformuleerde opgave het nodig 

maakt, kunnen de woningcorporaties hun woningvoorraad 

vergroten door nieuwbouw en aankoop van woningen. Dit mogen 

zij in alle gemeenten die tot hun kern regio behoren. 

Buiten het kerngebied mogen woningcorporaties hun voorraad niet 

uitbreiden door nieuwbouw of aankoop. Projecten waarmee een 

aanvang is gemaakt, mogen afgerond worden. Wel kunnen 

gebouwen worden gesloopt en op dezelfde grond worden vervan

gen, bijvoorbeeld in het kader van herstructurering. Vervangende 

nieuwbouw elders in de gemeente is niet toegestaan. Buiten het 

kerngebied worden woningcorporaties wel geacht prestatieafspra

ken te maken met de gemeenten waar de corporatie nog feiteli jk 

werkzaam is. Er mag bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in de 

leefbaarheid van de buurten waar ze werkzaam zijn en in de 

energieprestatie van hun woningen aldaar. Het verschil tussen het 

kerngebied en overige gebieden is dus dat een corporatie de 

woningvoorraad in het kerngebied wel en in de overige gebieden 

niet kan uitbreiden. In onderstaand schema worden de toegestane 

activiteiten voor beide situaties in beeld gebracht. 

Wat betekent dit voor gemeenten? 
Voor gemeenten die niet tot het kerngebied van een corporatie 

behoren, betekent dit dat zij voor een gewenste ui tbreiding van de 

socialewoningvoorraad zich moeten wenden tot andere won ing

corporaties waarvoor de gemeente wel tot het kerngebied behoort. 

Het ligt daarnaast in de rede dat gemeenten die samen een regio 

vormen ook hun woonvisies op elkaarafstemmen, bijvoorbeeld in 

een overkoepelende woonvisie. Dit komt het overleg ten goede dat 

elke gemeente op basis van de eigen woonvisie voert met de daar 

werkzame woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Dit is 

echter geen verpl ichting o f formele eis. 

Voorbeeld 
Er hebben zich drie regio's gevormd: A, B en C. De corporatie is 

feiteli jk werkzaam in dezeven gemeenten diezi jn omkaderd met de 

blauwe st ippel l i jn. Regio A is het kerngebied van de corporatie 

geworden. Daar bl i j f t de corporatie volledigwerkzaam en mag in 

die gemeenten uitgebreid worden. De gemeenten in regio B en C 

waar de corporatie bezit heeft, behoren niet tot het kerngebied van 

de corporatie. Daar mag niet meer uitgebreid worden. 

A: Kerngebied 
- Uitbreiding door verwerving en 

nieuwbouw 
- Sloop/nieuwbouw 
- Beheer 
- Renovatie 
- Prestatieafspraken 

Bezit corporatie 

1 
1 
1 
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A 
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B+C: Buiten kerngebied 
Wel Niet 

 Sloop /  Uitbreiding door 

nieuwbouw verwerving 

 Beheer  Uitbreiding door 

 Renovatie nieuwbouw 

 Prestatie

afspraken 

Wie bepaalt wat een regio is? 
Er zijn vooralsnog geen regio's vastgesteld. Gemeenten hebben 

vanaf 1 januari 2016 de gelegenheid om in onderl ing overleg en in 

samenspraak met de woningcorporaties tot een voorstel te komen. 

Gemeenten hebben dus een belangrijke rol bij de totstandkoming 

van deze regio's. Indien tot 1 ju l i 2016 in een gebied geen regio tot 

stand komt, dan zal de minister voor Wonen en Rijksdienst een 

regio vaststellen. Ook wanneer enkele gemeenten zich niet 

aansluiten bij een regio, zullen deze van rijkswege worden 

toegedeeld. 

Aan welke eisen moet een regio voldoen? 
In de Woningwet 2015 en daarvan afgeleide regelgeving worden 

voorwaarden gesteld aan een regio. Een regio moet: 

' Bestaan uit meerdere gemeenten (ten minste 2) 

« Liggen in een geografisch aaneengesloten gebied 

« Ten minste 100.000 huishoudens omvatten 

' Samenhang kennen vanuit het oogpunt van de woningmarkt 

Wettelijk kader 
De regels over de regioindeling voor corporaties zijn terug 

te vinden in de artikelen 41b, 41c en a id van de Woningwet 

2015 en zijn nader uitgewerkt in de artikel 35 to t en met 37 

van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. 

Hoe kan een regio bepaald worden? 
Zolang aan bovengenoemde eisen voldaan wordt , kunnen 

gemeenten zel fde basis kiezen waarop een regio wordt gevormd. 

Bestaande bestuurli jke indelingen of samenwerkingsverbanden 

hoeven niet gevolgd te worden. Dit betekent ook dat de regio over 

provinciegrenzen heen kan gaan, indien de werking van de 

woningmarkt daar aanleiding toe geeft. Er is geen bovengrens voor 

het aantal huishoudens in een regio. Het l igt voor de hand het 

gesprek over de regio te beginnen met gemeenten waarmee al 

wordt samengewerkt op het gebied van wonen, bijvoorbeeld in de 

woonruimteverdel ing. Hetverdientdaarnaastaanbevel ingom alle 

in het gebied werkzamewoningcorporaties bij het overleg te 

betrekken. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal na 

de zomer via ondersteunende kennis 

ontslui ten, die per gemeente een overzicht geeft van het aantal 

huishoudens en de daar werkzame corporaties. Ook wordt inzicht 

gegeven in de verhuisbewegingen tussen gemeenten. Dit kan in het 

overleg tussen gemeenten bijdragen aan het beeld van verweven

heid vanuit het perspectief van de woningmarkt . 

Het verzoek tot vaststelling van een regio 
Wanneer gemeenten tot overeenstemming zijn gekomen, dan 

kunnen zij gezamenlijk een verzoek indienen om die regio vast te 

stellen. Een verzoek dient te zijn ondertekend door alle gemeenten 

die de regio wil len vormen. Ook moeten de zienswijzen van alle in 

de regio werkzamewoningcorporaties bijgevoegd worden. Indien 

de woningcorporaties voor wie het de bedoeling is dat de regio het 

kerngebied gaatworden, ook bezit hebben in gemeenten buiten de 

regio, dan l igt het in de rede dat vroegti jdig in gesprek gegaan wordt 

met die gemeenten. Die gemeenten moeten ook in de gelegenheid 

worden gesteld een zienswijze te leveren op de aanvraag. Wordt een 

dergelijke zienswijze gegeven, dan moet die meegeleverd worden. 

Dit stelt de minister van Wonen en Rijksdienst in staat om zich een 

oordeel te vormen of in alle regio's is gewaarborgd dat aan de 

volkshuisvestelijke opgave kan worden voldaan. In het najaar van 

2015 zal via de exacte procedure omtrent 

het indienen van het verzoek bekend gemaakt worden. 

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld? 
De minister voor Wonen en Rijksdienst beoordeelt de verzoeken van 

gemeenten. Daarbij zal getoetst worden o f de regio aan de gestelde 

eisen voldoet. Om te bepalen waar een corporatie het kerngebied 

krijgt, zullen de belangen van de verschillende regio's en de 
corporatie tegen elkaar afgewogen worden. In het geval het bezit 

van een corporatie over meerdere gebieden verspreid l igt, kan het 

noodzakelijk zijn om een nog in te dienen verzoek af te wachten, 

zodat op meerdere aanvragen geli jkt i jdig besloten kan worden. 

Vroegtijdig overleg tussen gemeenten over de vormingvan regio's 

kan dit proces strooml i jnen. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat 

in elke regio voldoende slagkrachtige corporaties vol ledig werk

zaam kunnen zijn om nu en in de toekomst aan de volkshuisveste

lijke opgave te kunnen voldoen. 

Ontheffing 
Wanneer door de vorming van regio's de corporaties in een 

gebied structureel onvoldoende middelen hebben om de 

huisvesting van de doelgroep te waarborgen, dan kan een 

woningcorporat ie met bezit in die regio om een ontheff ing 

van het nieuwbouwverbod vragen. Ook kan een overweging 

zijn dat het werkzaam zijn van de corporatie in meer regio's 

wenseli jk is omdat anders in een bepaalde regio een 

monopol ieposi t ie zou ontstaan. Die onthef f ing geldt 

vervolgens voor alle gemeenten in de regio. Uit de onder

bouwing bij het verzoek zal de noodzaak van de onthef f ing 

moeten blijken. Van een ontheff ing kan pas sprake zijn 

nadat regio's zijn vastgesteld. 
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Gemeenten, corporaties en het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Bij het gemeentelijk woonbeleid zijn gemeenten en corporaties 

op elkaar aangewezen. Corporaties investeren in sociale 

huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Zij maken op 

basis van de gemeentelijke woonvisie hierover met de 

gemeente en de huurdersorganisatie prestatieafspra

ken. Voor de financiering sluiten zij leningen af die kun

nen worden geborgd door de Stichting Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW). Rijk en gemeenten vormen de 

achtervang van die borging. 

'De gemeente staat garant voor een 
lening van de woningcorporatie^ 

maar wie betaalt het gelag als he 
misgaat?" 

Borging van leningen van een corporatie 
Voor de financiering van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) kan een corporatie leningen bij een bank aan

trekken die worden geborgd door het WSW. Door die borging kan de bank een lagere rente in rekening brengen. De borg

stelling is mogelijk omdat Rijk en gemeenten garant staan voor het WSW. Dit heet de achtervang. Het rentevoordeel dat 

alle corporaties samen krijgen wordt geschat op ongeveer ë 850 miljoen per jaar bij 0,1 "A rentevoordeel. Dit voordeel helpt 

corporaties om bij te dragen aan het gemeentelijke woonbeleid. De achtervangpositie kan van invloed zijn op de gemeente-

financiën. Bovendien is er een relatie tussen de gemeentelijke woonvisie en de werkzaamheden waarvoor corporaties geld 

lenen. Daarom is het van belang dat raadsleden op de hoogte zijn van de rol van gemeenten in de borging door het WSW. 

Risico's 
Hoe groot is het risico van de achtervang? Mocht een corporatie niet in staat zijn om geborgde leningen af te lossen, dan 

zijn er afspraken over de betaling via het WSW. Borging vindt plaats in drie schillen: 

» In eerste instantie word t een beroep gedaan op eigen tegoeden van het WSW - ongeveer ť! 0,5 miljard 

R A A D G E V E R 



» Vervolgens kan het WSW een bedrag innen bij de corporaties die deelnemen in het WSW - maximaal ongeveer C 3,4 

mil jard 

» Ten slotte kan het WSW renteloze leningen opvragen bij Rijk (500Zo) en gemeenten (S00Zo). 

De kans dat de gemeenten op grond van de achtervangovereenkomst aangesproken worden om renteloze leningen te 

verschaffen, is onder de huidige omstandigheden bijzonder klein. Ook toen de grootste corporatie van Nederland, Vestia, in 

de problemen kwam, hoefden Rijk en gemeenten niet bij te springen. Dat is sinds de oprichting van het WSW in 1983 ook nog 

nooit gebeurd. 

Achtervangovereenkomst 
Als een gemeente borg staat voor een lening aan een corporatie, gebeurt dit op basis van een achtervangovereenkomst. Dit 

kan per lening worden geregeld (de gemeente tekent dan als vierde partij de leningovereenkomst, naast de corporatie, de 

bank en het WSW). Veel gemeenten hebben echter een generieke achtervangovereenkomst met het WSW, al dan niet gelimi

teerd per corporatie, in de t i jd of to t een maximum bedrag (de gemeente tekent dan niet de aparte leningovereenkomsten). 

Waar heeft u als raadslid invloed op? 
Er kan door de gemeente een relatie worden gelegd tussen nieuwe borgingen en investeringen van de corporatie in de 

gemeente. De borging van leningen kan worden gekoppeld aan de prestatieafspraken. Voorwaarde is dan wel dat de ge

meente geen gebruik maakt van een generieke achtervangovereenkomst. De gemeente is op zich niet verplicht om voor de 

financiering van investeringen van corporaties nieuwe achtervangovereenkomsten aan te gaan. Maar dit heeft to t gevolg dat 

het WSW niet borg kan staan voor een door een corporatie aan te trekken lening en de corporatie vervolgens een bepaalde 

activiteit niet of moeilijker kan financieren. 

Meer informatie 
www.wsw.nl/aemeenten 

www.vng.nl/wonen 

Deze raadgever is onderdeel van een reeks VNG-raadgevers over uiteenlopende onderwerpen. U vindt alle raadgevers op 

www.vnq.nl/raadsleden. Op deze pagina staat nog meer informatie speciaal voor raadsleden. 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN R A A D G E V E R 
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Toewijzing van corporatiewoningen 

Het doel van de nieuwe Woningwet is dat huishoudens met een 

inkomen tot de huurtoeslaggrens worden gehuisvest in de 

voor deze groep betaalbare voorraad ("passend toewij

zen"). Het Rijk heeft deze doelstelling gekwantificeerd. 

Corporaties voeren de regels uit. De gemeente kan in 

geval van schaarste op de woningmarkt aanvullende 

regels vastleggen in een huisvestingsverordening. 

Passend toewijzen 
Het Rijk stelt de volgende voorwaarden (de bedragen betreffen prijspeil 1 juli 2015): 

» Ten minste 950Zo van de huishoudens met een inkomen t o t de huurtoeslaggrens moet in een won ing met een huur 

to t de aftoppingsgrens worden gehuisvest (É 577 voor een- en tweepersoonshuishoudens en C 618 voor gezinnen) 

« Minimaal 800Zo van de sociale huurwoningen (huurpri js to t C 710) word t toegewezen aan huishoudens met een 

inkomen t o t C 34.911 

« Tot 1 januari 2021 word t minimaal 900Zo toegewezen aan huishoudens met een inkomen to t C 38.950 

« Maximaal '\0Vo mag aan hogere inkomens worden verhuurd, maar met voorrang aan personen die door omstandig

heden moei l i jkheden ondervinden bij het v inden van passende huisvesting. Dit geldt bi jvoorbeeld voor personen met 

fysieke of psychische beperkingen. In de huisvestingsverordening kan de gemeente hier nadere regels aan stellen. 

De toepassing van deze regels wordt door de minister getoetst en wel voor het eerst over het jaar 2016. 

Huisvestingsverordening 
De gemeenteraad kan meer invloed op de woonruimteverdel ing uitoefenen door het vaststellen van een huisvestingsveror

dening (op basis van de Huisvestingswet). Gemeenten dienen te onderbouwen waar en in hoeverre er sprake is van schaar

ste aan goedkope woonruimte en dat deze schaarste leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. Dan kunnen 
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in de huisvestingsverordening aanvullende regels aan de toewijz ing door corporaties worden gesteld. Deze mensen worden 

gehuisvest in de 100Zo woningen die de corporatie vrij mag toewijzen. 

Het gaat dan om: 

« Het leggen van een relatie tussen kenmerken van het huishouden met kenmerken van de won ing (bi jvoorbeeld: huis

houdengroot te - won inggroo t te ; lichamelijk gehandicapt - rolstoeltoegankel i jk) 

» Het geven van voorrang in geval van economische of maatschappelijke b inding 

» Het geven van voorrang in geval van urgentie 

» Het bepalen van een rangorde bij toewi jz ing. 

De verlening van een huisvestingsvergunning en de urgentieverlening kan de gemeente eventueel mandateren aan de corpo

raties. 

Waar heeft u als raadslid invloed op? 
Het Rijk stelt strenge eisen aan de relatie tussen huur en inkomen. Binnen de beperkte marges wijst de corporatie de wonin

gen toe. Indien er sprake is van schaarste, die leidt tot ongewenste effecten, dan kan de gemeenteraad in een huisvestingsver

ordening aanvullende regels stellen aan toewijzing door het combineren van huishoudenkenmerken met woningtypen en het 

formuleren van voorrangsregels. 

Meer informatie 
Algemeen: www.vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/huisvestingswet 

Inkomensgrenzen: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/be 

Deze raadgever is onderdeel van een reeks VNG-raadgevers over uiteenlopende onderwerpen. U vindt alle raadgevers op 

www.vng.nl/raadsleden. Op deze pagina staat nog meer informatie speciaal voor raadsleden. 

VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN R A A D G E V E R 
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Woningwet 2015 

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Er zijn nieuwe 

regels voor de positie en de activiteiten van woningcorpo

raties. Ook de rol van gemeenten verandert. Gemeenten 

krijgen meer invloed op de werkzaamheden van corpo

raties. Voor gemeenteraden is vooral het maken van een 

actuele woonvisie belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om de afweging tussen extra inkomsten door huurverho

gingen en verkopen van huurwoningen  zodat er meer kan 

worden geïnvesteerd in nieuwbouw en woningverbetering  of het beperken 

van huurverhogingen teneinde de betaalbaarheid te bevorderen. 

Woonvisie 
In de Woningwet is bepaald dat een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid moet bijdragen aan de uitvoe

ring van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Deze regel is niet van toepassing als de gemeente geen volkshuisvestelijk 

beleid heeft neergelegd in een document (bijvoorbeeld een 'woonvisie'). Het is dus belangrijk dat de gemeenteraad t i jdig 

een actueel beleidskader vaststelt. Voor onderwerpen waarbij andere gemeenten een rechtstreeks belang hebben is afstem

ming met regiogemeenten verplicht. 

De corporatie levert de gemeente (en de huurdersorganisaties) jaarlijks op 1 juli (in 2015 per 1 november) een 'overzicht van 

voorgenomen werkzaamheden' waaruit de gemeente kan afleiden welke werkzaamheden op het grondgebied van de ge

meente zijn voorzien, en welke bijdrage daarmee is beoogd aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. 

Dit overzicht heeft betrekking op de eerstvolgende vijf kalenderjaren. 

Vervolgens sluiten de corporatie, de gemeente en de huurdersorganisatie(s) elk jaar voor 15 december prestatieafspraken af 

met elkaar. 

R A A D G E V E R 



Regionale woningmarkt 
Het Rijk wi l dat de schaal van een corporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Het Rijk wi l 

komen to t een landsdekkende regionale indeling. 

Een woningmarktregio wordt op verzoek van twee of meer aangrenzende gemeenten aangewezen door de minister. Zo'n 

verzoek kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2016 indienen. In principe zijn in het gebied minimaal 100.000 huishoudens 

woonachtig. Het verzoek bevat een motivatie waarom deze gemeenten vanuit het oogpunt van het functioneren van de 

woningmarkt als een geheel beschouwd kunnen worden. Maar het is ook mogelijk dat de minister zelf woningmarktregio's 

aanwijst. Dat kan op zijn vroegst per 1 juli 2016. Hoewel de woningmarktregio geen formeel samenwerkingsverband hoeft te 

zijn, ligt het voor de hand dat de gemeenteraad betrokken wenst te worden bij het bepalen van de grenzen van deze regio. 

Corporaties krijgen één woningmarktregio als werkgebied (uitzonderingen daargelaten). In één woningmarktregio werken 

verscheidene corporaties. Een gemeente kan slechts van één woningmarktregio deel uitmaken. Buiten de goedgekeurde 

regio mag een corporatie niet meer bouwen of onroerend goed verwerven, tenzij het gaat om sloop-nieuwbouw van on

roerend goed buiten de regio dat reeds in bezit is bij de corporatie. Dit verbod geldt niet voor corporaties die zich richten op 

huisvesting van specifieke categorieën van bewoners, zoals studenten, personen die zorg en begeleiding behoeven (ouderen, 

gehandicapten) en anderen waarvoor dringend behoefte is aan huisvesting. Bovendien kan de minister onthef f ing van het 

verbod verlenen. 

Wat mag de gemeente verwachten van corporaties? 
Meer dan in het verleden concentreren de werkzaamheden van corporaties zich op de huisvesting van personen die door 

hun inkomen of andere omstandigheden moeili jkheden ondervinden met het vinden van passende huisvesting en daardoor 

zijn aangewezen op woningen met een huur to t de huurtoeslaggrens. De mogelijkheden voor de bouw van maatschappelijk 

vastgoed, dienstverlening aan bewoners en bijdragen aan de leefbaarheid zijn door de wet ingeperkt. Commerciële activi

teiten (in het jargon niet-DAEB investeringen: ofwel geen diensten van algemeen economisch belang), zoals de bouw van 

koopwoningen, duurdere huurwoningen en bedrijfsmatig vastgoed, mogen alleen na toestemming van de minister worden 

gerealiseerd en op voorwaarde dat de gemeente deze investering noodzakelijk acht en aantoont dat commerciële partijen 

deze investering niet wil len doen. 

Wie houdt er toezicht op corporaties? 
Hoewel gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken met corporaties maken, is de minister van Rijksdienst en Wo

nen eindverantwoordeli jk voor het toezicht, zowel financieel als volkshuisvestelijk. De bevoegdheden worden gemandateerd 

aan de Autori tei t woningcorporaties. 

De minister kan in het belang van de volkshuisvesting een corporatie een aanwijzing geven om een of meer handelingen te 

verrichten of na te laten. De minister kan een of meer gemeenten vragen om een zienswijze over een voorgenomen aanwij

zing te geven. 

Meer informatie 
Algemeen: www.vng.nl /wonen 

www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties 

www.woningwet2015.nl 

http://www.ilent.nl/onderwerpen/autoriteitwoninqcorporaties/ 

Oordeelsbrieven: www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties > zoeken op 'oordeelsbrieven bzk' 

Toezichtbrieven: www.cfv.nl/corporaties 

Visitatierapporten: vvww.visitaties.nl/156/visitatierapporten.html 

Deze raadgever is onderdeel van een reeks VNG-raadgevers over uiteenlopende onderwerpen. U vindt alle raadgevers op 

www.vng.nl/raadsleden. Op deze pagina staat nog meer informatie speciaal voor raadsleden. 
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