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                            19 mei 2010 Hilton Royal Parc Soestduinen  
  

Leerdoelen 

• Welke gevolgen heeft de EU-beschikking voor woningcorporaties? 

• Hoe luiden eventuele overgangsbepalingen en wat is de relatie met het BBSH? 

• Wat is de betekenis voor het huurbeleid, de financiering en de juridische structuur? 

• En hoe moet u vormgeven aan de administratieve scheiding? 

• Welke inhoud hebben de bezuinigingsadviezen van de ambtelijke commissies en SER? 

• En hoe past dat bij de aanbevelingen van het Centraal Planbureau en de VROM Raad? 

• Wat zijn de gevolgen van deze bezuinigingen voor de corporatiesector?  

• Kunnen ook woningcorporaties worden verplicht om bij de schatkist te bankieren? 
 

Programma 

09.30 Ontvangst  

 

10.00 Dagvoorzitter drs. J. van der Moolen algemeen directeur van het Centraal Fonds 

Volkshuisvesting, geeft stand van zaken Woonautoriteit en ontwikkelingen bij het CFV 

 

10.15 drs. M. van Giessen, directeur aandachtsgroepen, betaalbaarheid en corporaties bij 

het Ministerie van WWI 

• gevolgen uitwerking EU beschikking voor de woningcorporaties 

• betekenis voor de woonwet en het BBSH en eventuele overgangsregelingen 

• gevolgen voorgestelde bezuinigingen voor de corporatiesector 

 

10.45 prof. dr. J.B.S. Conijn, hoogleraar woningmarkt universiteit van Amsterdam en 

expertlid van de ambtelijke werkgroep bezuiniging woningmarkt. 

• advies van de ambtelijke werkgroep 

• gevolgen voor de corporatiesector 

 

11.15 Koffie en thee ‘break´ 

 

11.30  prof. dr. H. Priemus, hoogleraar TU (em.), thans werkzaam bij OTB en lid van de SER 

• rapport CPB (maart 2010): “De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek” 

• rapport VROM Raad (feb 2010): “Naar hervorming van het woningmarktbeleid” 

• rapport EIB (november 2009): “Hervorming van de woningmarkt” 

• samenhang met het SER advies vernieuwing woonlastensysteem  

• gevolgen voor woningcorporaties 



 

12.15 mr. M. Rink, manager investorrelations en accountmanagement WSW  

• gevolgen van de EU beschikking voor de borgingsruimte van woningcorporaties 

• hoe organiseert u administratieve scheiding van via het WSW gefinancierd bezit 

• kansen en bedreigingen commerciële financiering 

• schatkistbankieren ook voor woningcorporaties? 

 

12.45  Lunch 

 

13.30  mr. drs. L. Hoppenbrouwers, notaris en partner AKD  

• wat zijn de juridische gevolgen van de EU beschikking? 

• Welke sanctiemogelijkheden heeft de EU om navolging af te dwingen? 

• wanneer moeten woningcorporaties aanbesteden?  

• wanneer zijn verbindingen EU-proof? 

 

14.00 G.A.N. Turkenburg RA, partner bij PricewaterhouseCoopers, geeft een overzicht 

van de financiële en administratieve gevolgen van de EU beschikking 

 

14.30 Koffie en thee en frisdrank ‘break´ 

 

14.45 mevr. mr. drs. A.W.H. Bertram,  gemeentesecretaris in Den Haag 

Daarvoor was mevrouw Bertram, als Directeur Generaal Wonen van VROM, nauw 

betrokken bij de verschillende adviezen rond de vernieuwing van het BBSH. 

Mevrouw Bertram geeft haar visie op de gevolgen van de EU beschikking en de 

bezuinigingsvoorstellen op de samenwerking met woningcorporaties.  

 

15.15  Slotdiscussie over de gevolgen van de bezuinigingen en de toekomst van de  

woningcorporaties 

 

• A.W.M. Selten, voorzitter Raad van Bestuur Lefier (“huurbeleid en krimp”) 

•  mevr. drs. M. van den Berg RA MRE, bestuurder van Eigen Haard (“administratieve 

scheiding en financiering”) 

• drs. J. Schuyt, algemeen directeur van de Alliantie (“bezuinigingen”) 

 

16.15 Afsluiting en rondvraag door drs. J. van der Moolen    

16.30  Hapje en een drankje met om 17.30 einde van het programma. 

 

Op onze website www.seminarsopmaat.nl vindt u onder ‘Nieuws’ o.a.” 

• SER rapport: “naar een integrale hervorming van de woningmarkt” 

• Rapport ambtelijke werkgroepen: “brede overweging woningmarkt” 

• Beschikking Staatssteun EU d.d. 15 december 2009 

• Lijst van Kamervragen over beschikking staatssteun 

• Veelgestelde vragen over staatssteun 

• CPB Rapportage maart 2010: “Woningcorporaties uit de verdwijndriehoek” 

• VROM Raad advies: “Stap voor stap naar hervorming van het Woningmarktbeleid” 

• Brief minister van der Laan d.d. 12 juni 2009 over corporatiestelsel 



        ANTWOORDFORMULIER 

“Staatssteun EU, Bezuinigingsopgave en BBSH” 

                         19 mei 2010 Hilton Royal Parc Soestduinen  

 

Bestemd voor:  directeuren, managers, beleidsmedewerkers en 

toezichthouders van woningcorporaties en hun 

adviseurs. Wethouders en directeuren gemeenten  

Inleiders: 

mevr. drs. M. van den Berg RA MRE   bestuurder van Eigen Haard 

mevr. drs. A.W.H. Bertram    gemeentesecretaris in Den Haag 

prof. dr. J.B.S. Conijn    hoogleraar UvA, expertlid ambtelijke werkgroep 

drs. M. van Giessen     directeur ABC  WWI/VROM 

mr. drs. L. Hoppenbrouwers   notaris en partner AKD 

drs. J. van der Moolen    algemeen directeur van het Centraal Fonds 

prof. dr. H. Priemus    hoogleraar TU (em.) thans werkzaam bij OTB 

mr. M. Rink      manager account management WSW  

drs. J. Schuyt      algemeen directeur van de Alliantie 

A.W.M. Selten     voorzitter Raad van Bestuur Lefier 

G.A.N. Turkenburg RA   partner bij Pricewaterhousecoopers 

 

De kosten van het seminar bedragen € 725 (vrij van BTW vanwege scholing).  

Deelnemers ontvangen een syllabus met inleidingen en actuele informatie.  

SOM is een erkende onderwijsinstelling (5 PE). 

Wij verzorgen kosteloos vervoer van Station Amersfoort naar het hotel (15 minuten).  

Vertrek 09.30 Retour 16.45    Wilt u hiervan gebruik maken?        Ja              Neen  

 

Naam    ……..…………………………………………………..……………….……      M/V 

Functie          ….………………………………………………………………………………………… 

Organisatie          ….………………………………………………………………………………………… 

Adres           ….………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …….……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ....………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres   ……....…………………………………………………………………………………… 

Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 

of faxen naar:      020-4536401         Inlichtingen bij:  Wim Boonstra 020-4536402  

E-mail:  som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 

                                                                                                                                               

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in  

het programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Voor het 

seminar ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur 

moet binnen twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag altijd een 

vervanger van uw inschrijving gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden 

geannuleerd. Annulering is kosteloos mogelijk tot vier weken voor de datum van het seminar. 

 


