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orgaan van de rechtspersoon staat dus)? Wat zijn daarbij uw 
overwegingen?  
 
Vraag hierbij in het bijzonder door op de volgende punten: 
 Is eigen rechtspersoonlijkheid naar uw oordeel noodzakelijk ten 

behoeve van de borging van de onafhankelijkheid van het zbo? 
 Is het van belang voor de goede taakvervulling van de zbo als 

personeel in dienst is van het Rijk of van de rechtspersoon 
waar het zbo onderdeel van uitmaakt? 

 De mogelijkheid om zelf contracten af te sluiten met derden 
(vb. t.b.v. het inhuren van taxateurs). Is het nodig dat het 
toekomstige Instituut deze contracten op eigen naam afsluit? 

 De mogelijkheid om gebruik te maken van de shared services 
van het Rijk (vb. ICT voorzieningen, ondersteuning bij 
aanbesteding etc.): wegen de voordelen van het in eigen 
beheer ontwikkelen van deze diensten op tegen de (eventuele) 
efficiency nadelen daarvan? 
 

• Is een rol voor de regio voor wat betreft de aansturing van en het toezicht 
op het zbo naar uw oordeel wenselijk in kader van de beoogde 
onafhankelijke positie van het zbo? Indien dit wenselijk is: heeft u ideeën 
over de wijze waarop het beste kan worden voorzien in deze rol voor de 
regio? 

• Zijn er nog specifieke aspecten die (onvoldoende) zijn vastgelegd in het 
Besluit Mijnbouwschade en waar wij aandacht aan moeten geven in de 
uiteindelijke Wet Mijnbouwschade Groningen? 

• Heeft u ideeën over de vormgeving van de overgangsperiode van TCMG 
naar zbo? Hoe ziet u dit voor zich? 
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• Voor welk model ook gekozen wordt, er zal altijd sprake zijn van een 
onzekerheidsmarge bij het vaststellen van de waardedaling per woning. 
Daarom krijgt de commissie de ruimte om aanbevelingen te doen voor 
mitigerende maatregelen om deze marges te verkleinen (bijvoorbeeld het 
advies om gebruik te maken van een bandbreedte bij de toekenning van 
compensatie voor waardedaling).  

• In de commissie nemen de volgende personen zitting: 
o Prof. Mr. A. Hammerstein (Voormalig rechter, vicepresident en 

president van het Gerechtshof in Arnhem) 
o Prof. dr. J. Rouwendal (Ruimtelijk econoom aan de Vrije 

universiteit te Amsterdam) 
o Prof. dr. P. Boelhouwer (hoogleraar Woningmarkt aan de OTB 

Delft) 
• De voorzitter en leden van de adviescommissie worden allemaal op schaal 

18 bezoldigd. Zij ontvangen allemaal dezelfde bezoldiging omdat er qua 
zwaarte geen onderscheid in de werkzaamheden tussen de voorzitter en 
de leden van de commissie bestaat.  

• De adviescommissie is inmiddels aan de slag. Zo vond op 15 augustus 
heeft een eerste gesprek tussen Anita Wouters en de commissie plaats. 
Op 30 augustus komt de commissie wederom bijeen om te praten over de 
aanpak. EZK faciliteert het ambtelijk secretariaat van de commissie. 

• Op 17 september hebt u een kennismakingsgesprek met de commissie. U 
ontvangt separaat een nota ter voorbereiding op dit gesprek. Bij de 
voorbereiding op dit gesprek ontvangt u tevens, in aanvulling op het 
instellingsbesluit, een opdrachtbrief aan de commissie met nadere 
invulling van hetgeen van hen verwacht wordt.  

• De planning voor het adviestraject ziet er als volgt uit: 
Fase 1 (september/medio december): De commissie komt enkele malen 
bijeen, hoort belanghebbenden en brengt haar advies uit.  
Fase 2 (januari/april): de modelbouwer gaat aan de slag en levert een 
model op. Commissie is beschikbaar als vraagbaak.  
Fase 3 (mei/juni 2019): het model wordt ter toetsing aan de commissie 
voorgelegd. 
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aankopen van woningen via het Koopinstrument, voor de jaren 
2018, 2019 en 2020. De eerste tranche is dit jaar al uitgegeven. 

o Een eventueel risico, namelijk de vraag hoeveel woningen met 
bovenstaande bedragen kunnen worden verworven. Hierbij geldt 
dat dit sterk afhankelijk is van de marktwaarden van de te 
verwerven woningen. 

o Bijdrage NAM m.b.t. aansprakelijkheid. De bijdrage van NAM aan 
het Koopinstrument volgt niet vanuit haar wettelijke 
aansprakelijkheid maar komt daar bovenop. De aansprakelijkheid 
van NAM in dit verband geldt alleen voor compensatie van 
waardedaling als gevolg van aardbevingsrisico’s.  

o De combinatie met de waardedalingsregeling van NAM. 
Woningeigenaren die hun huis aan het Woonbedrijf kunnen 
verkopen kunnen ook in aanmerking komen voor compensatie 
onder de waardedalingsregeling van NAM. 

o De overgang van de tijdelijke Stichting Proef Koopinstrument 
(SPKI) naar het Woonbedrijf. Op dit moment worden de woningen 
opgekocht door de SPKI die de pilots in 2016 en het vervolg in 
2018 uitvoerde. Deze woningen worden na de oprichting van het 
Woonbedrijf overgedragen. 

o Over de rol van de NCG bij het vaststellen bij (een deel van) de 
werkwijze van het woonbedrijf, namelijk het Koopinstrument.  

o Verantwoordingsverplichtingen van het Woonbedrijf aan u over 
voortgang en uitgaven, op basis van de subsidievoorwaarden. 

- U bericht onder meer dat de concept-statuten nog worden aangepast om 
tegemoet te komen aan de wens om NAM niet te hoeven betrekken bij de 
uitvoeringsovereenkomst.  

 





 
  

 

 

        
          

        
           

        
      

             
   

            
         

         
    

            
            

        
             

 
          

   
        

           
         

         
         

           
   

   



  

         
             

             
             
             

               
 

             
            

       

               
          

              
             

                 
        

           
            

       

              
           

           
            

             
     

            
 

            

     

             
               

   

  

       

  
  
 





 

  
  

 
  

          
           

         
         

            

  

        
          

      
           

     
      
      

         

            
              

           
      

               
          

             
              

     

 
      

      
   
      

  
       

           
      

           
        

           
       

             
            
 

          
         

            
           

   









  
 

 
  

  

   
  

  
  

  
  

   

   

 
  

 
    

 
 

 
    

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

   



  

 
  

 
  

 

 

   



 

  
 

      

 
    
 
             

 
    

   
     

     

  
     



 

 
 

                
         

 
    
             

        
                 

             
             

               
             
                

               
       

            
  
 
    
 

     
             

    
            
            

 
              

            
                 

               
                

  

             
             

              
           

             



  
  
  

        
            

               
                

           

            
                

            
    

                
              

    

               
      

          
               

               
              

               
                   

              
               

                  
                
               

           

                
                

             
                

                 
                 

   

               
             

               
               

               
       



  

 
 

 

                
             

               
                 

                
                  

      

                
          

               
              

                    
              

              
              

              
                 

           

                 
             

            
            
              
              

                 
               

              
         

             
                 

             
                
                   

                
   

                
               

                 



 

  

                  
       

               
              

              
                  

            

                
               

                 
              

           
         

                
                
                    

                  
               

   

  
              

               
          

           
               

              
            

            
             

         

     

 

                
            

   



  
 
            

       

                  
                

                 
              
        

              
               

               
                 

                  
                  

               
             

                
   

               
              

           
               

            
               

               
              
              

               
                

        

               
               
               

              
                  

                  
                

     

       

                  
                 

                



 

                 
      

               
              

                
               

                 
             

             
                  

                
               

              
             

              
                

           
              

               

         
 

             
                

               
                 

              
                  

              
               

                 
            

               
              

               
               

            
          

              
            



 
 

             
             
             

               
               

                    
                    

              
          

               
             

              
              

              
              

                 
   

               
                

             
                   

             
               

                

                   
                 

               
                

              
                

                
                   

              

          

           
                

           
             

     



  

               
               

             
              

                 
               

             
                

            
    

      

 
               

                
             

               
             

             
             

             
             

               
             

                
                  

            

              
               

                
            

               
       

               
                 
           

 

          



                
                 

            
               

                
             

                 
           

                  
            

                
 

    
 

             
                

               
                
               

               
          

                
                

            
                

             
               

              
               

           
            

               
                

       

               
             

                

                    
         



  

               
                 

               
                

               
             

         

               
             

                
              

                  
                  
            

               
               

    

             
                 

              
              

                 
            

                 
                  

                  
             

               
 

           
                

            
            
             
           

 

                  
       

        



 

 

               
                 

                 
            

            
                

                 
          

            
                

                
                

                 
                

                 
             

                
        

                  
     

      
 

             
               

               
                 

              
             

              
                

             
               
      

           
                 

            
            

                    
  



  

                  
                  

                 
               
               

             
               

                
          

               
                 

                 
                

              
                

   

            
             

                
              

                
           

                
               

           
            

            
             

             
              

                
              

               
                 

                   

    
       
              

                
        



 

               
             

                  
                

              
           

               
 

              
             

              
              

              
                

               
 

      
 

              
                   

                
           
           

             
             
                
             

             
             

                 
         

             
             
                

            
     

                  
                 

                
       



                
             
            

              
                 

                 

               
                 

                 
             

                 
             

                 
                 

      

                
               

             
               
                

           
                
               

                
                 

                
                 

           

                
             

             
                 
        



    

  
     

  
   

  
  
  

  
   

   
  

  
 

 
  

   
  

 
  

   
   
  

 

  
    

   

  
   

   
 

 
   

 

   
   

   
 

    
  

 
  

  
  

   
   

 

  
    

     
     

    
 

 
   

   
  

 
   

 

  
  

  

 
   

   
   

  

               





                
  

               
              

            

               
                 

              
                

           
 

               

                
                

              
                 

                
        

               
               

            

              
                 
               
                

                 
                 

              
              
               

                
   

               
              

               
              
             



 

  
  
  
 

            
        

              
               
              

             
        

             
               
             

                
             

               
            

                  
             
              

   

             
         
             

            
               

                 
            

                
                

              
                
                 

               
               
               

                 
                
              

       

           
              

              
              

       





  

  
 

 

  
 

  
   

  
 

  
  

 

 

              
      



  

                
          

 

                   
       

               
               

   

             
      

               
    

             
   

                
     

               
      

            
     



      

  
               

              
              

                  
            
             

              
           

              
                

                 
                 
              

           
                  

 

              
          

                
             

               
            

             
              

                 
          

            
             
                

             
               
              

       

               
            

                
           

             
             

               
               

           



               
  

               
              

            

               
                 

              
                

           
 

               

                
                

              
                 

                
        

               
               

            

              
                 
               
                

                 
                 

              
              
               

                
 

               
              

               
              
             



  

  
            

        

              
               
              

             
        

             
               
             

                
             

               
            

                  
             
              

   

             
         
             

            
               

                 
            

                
                

              
                
                 

               
               
               

                 
                
              

       

           
              

              
              

       



 
 

  
                 

             
                

               
             

 

                
               
                 

              
               
             
             

   

     

       

     
              

                  
                

              
                
               

    

              
         

             
  

            
            

             

      
 

     
 

           



 

  
 

 

 

  
 

  
  

  
 

  
  

 

 

              
      
















