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                                              29 september 2010  SS Rotterdam  
  

 

Leerdoelen 

• Welke gevolgen heeft de EU beschikking op korte en lange termijn?  

• Wat betekent dit voor uw verdienmodel en administratieve organisatie? 

• Hoe krijgt u straks uw ‘commerciële’ activiteiten nog gefinancierd? 

• Welke veranderingen komen voort uit Prinsjesdag? 

• Welke fiscale actualiteiten zijn voor uw woningcorporatie van belang? 

• Hoe onderbouwt u uw financiële stabiliteit middels het Ortec model? 

• Wat is de stand van zaken rond RJ 645? 

 

Programma 

09.30  Opening door drs. J. van der Moolen, directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting 

• gevolgen EU beschikking voor beleidskeuzes woningcorporaties 

• discussie over verschillen beoordelingssystematiek WSW en CFV 

 

09.45 J.W. Over de Vest, vice-voorzitter Raad van Bestuur Woonbron 

• betekenis van de SS Rotterdam voor Rotterdam-Katendrecht 

• leermomenten in het ontwikkelproces van de SS Rotterdam 

• de financiering van Woonbron, voor en na de EU beschikking 

 

10.15 prof. dr. B.G. van Zadelhoff, hoogleraar belastingrecht 

• fiscale actualiteiten, waaronder  belastingplan 2011 voor de corporatiesector 

 

11.00 Koffie en thee ‘break´ 

 

11.30 drs. R.L. van der Post, algemeen directeur WSW 

• betekenis EU beschikking voor de geborgde financiering en overgangsregeling 

 

12.00 mevr. drs. P.J.E. Bieringa MBA, directeur Public Sector BNG  

• kansen en bedreigingen financiering corporatiesector 

 

12.30  Lunch (en tijd voor een wandelingetje over de SS Rotterdam) 

 

13.30 drs. M. van Giessen, directeur corporaties ABC WWI/VROM 

• Stand van zaken EU en Regeringsbeleid  voor de corporatiesector 

 

14.00 mevr. drs. R.J.M. Koppen-Kreynen MRE, directeur bedrijfsvoering Haag Wonen  

• stand van zaken en kans van slagen beroep tegen de EU Beschikking 

• betekenis van de EU beschikking en de Regeringsplannen voor Haag Wonen 



    

14.30 prof. dr. J.B.S. Conijn, hoogleraar woningmarkt UvA en directeur Ortec Finance 

• gevolgen regeringsbeleid voor de corporatiesector 

• de voorwaarden voor financieel stabiele ontwikkeling van de corporatiesector 

 

15.00 Koffie, thee en frisdrank ‘break’ 

 

15.30  drs. A.C. Pureveen RA MRE,  financieel directeur van de Alliantie  

• gevolgen EU beschikking voor de bedrijfsvoering,  het verdienmodel en de inrichting van 

de administratie (reactie van G. Turkenburg RA, PwC) 

• stand van zaken RJ 645  (reactie van L. Bijl RA  BDO) 

• controleopdracht externe accountant (reactie van W. van Olst RA,  Ernst & Young) 

 

16.15  Samenvatting gevolgen voor het financieel beleid door drs. J. van der Moolen 

 

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



                ANTWOORDFORMULIER 

Financieel Beleid Woningcorporaties 

                                                     29 september 2010  SS Rotterdam  

 

Bestemd voor:  financiële managers, controllers, treasurers, 

directeuren, beleidsmedewerkers, toezichthouders  

en adviseurs van woningcorporaties  

Dagvoorzitter: 

drs. J. van der Moolen   algemeen directeur Centraal Fonds 

 

Inleiders: 

mevr. drs. P.J.E. Bieringa MBA  directeur Bank Nederlandse Gemeenten  

L. Bijl AA RA     partner BDO 

prof. dr. J.B.S. Conijn    hoogleraar woningmarkt UvA en directeur Ortec 

drs. M. van Giessen     directeur corporaties ABC WWI/VROM 

mevr. R.J.M. Koppen-Kreynen  directeur bedrijfsvoering Haag Wonen 

J.W. Over de Vest    vice-voorzitter Raad van Bestuur Woonbron  

drs. W. van Olst RA    partner Ernst & Young 

drs. R.L. van der Post    algemeen directeur WSW 

drs. A.C. Pureveen RA MRE   financieel directeur de Alliantie 

G. Turkenburg RA    partner PricewaterhouseCoopers 

prof. dr. B.G. van Zadelhoff   hoogleraar RU Groningen  

 

Deelnemers ontvangen een syllabus met inleidingen en actuele informatie. Wij zorgen 

desgewenst voor taxivervoer van het NS Rotterdam naar de SS Rotterdam. De kosten  

bedragen € 695 vrij van BTW vanwege scholing.  SOM is erkend als onderwijsinstelling (5 PE). 

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

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

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

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

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

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

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

Wilt u gebruik maken van taxivervoer van CS Rotterdam naar SS Rotterdam?           JA/NEE 

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. 

 


