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Geachte

Middels uw brief van 6 juii 2021, ontvangen op 15 juli 2021, heeft u mede
namens " (De Groene Amsterdammer)
met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om
informatie die betrekking heeft op de problematiek rond woningbouw en
woningmarkt (de wooncrisis) in brede zin.

Meer specifiek richt het verzoek zich op documenten over onderwerpen die zijn
gedeeld of afkomstig zijn van de minister en/of een van haar tijdelijke vervangers
In de periode 2017-heden. Te denken valt aan rapportages, analyses, memo's,
nota's, besluiten, mail- en briefwisselingen maar ook app- en ander telefonisch
berichtenverkeer.

Wettelijk kader

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: de Woo) inwerking getreden als
opvolger van de Wob. Met ingang van de inwerkingtredingsdatum is de Wob
ingetrokken en behoort het niet meer tot het geldende recht. In de Woo is geen
overgangsrecht opgenomen. Derhalve zai ik uw informatieverzoek toetsen aan de

Woo.

De behandeling van uw verzoek heeft veel tijd in beslag genomen. Ik bied u
daarvoor mijn verontschuldigingen aan. Met deze brief wordt op uw
informatieverzoek beslist.

Verloop van de procedure
Bij de brief van 15 juli 2021 heb ik de ontvangst van uw informatieverzoek
bevestigd. Over dit verzoek hebt u op meerdere momenten contact gehad met
medewerkers van mijn departement.

Bij bestudering van uw verzoek bleek dat het aantal documenten dat onder het
verzoek zou kunnen vallen bijzonder groot was. Op 25 augustus 2021 heeft een
gesprek plaatsgevonden tussen u en de dossierhouders binnen de directie Wonen
ter precisering van het verzoek. Middels uw mail van 1 September 2021 heeft u
een onderwerpenlijst met prioritering/ nadere specificatie aangeleverd. Ook de
nadere specificatie leverde nog zeer veel documenten op en nam veel tIjd in
beslag. Hier is vanuit het ministerie van BZK diverse malen overleg met u over
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gevoerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het toezenden van een concept-
inventarislijst waarin aan u is gevraagd om aan te geven weike documenten voor
het verzoek echt relevant zijn. Bij de mail van 23 juni 2022 heeft u een selectie
gemaakt van de relevante/gewenste stukken, Dit betrof ongeveer een kwart van
het oorspronkelijke aantal documenten, maar nog altijd zo'n 450 documenten.
Vervolgens hebben wij deze documenten verzameld en heeft het wederom ruim
vier maanden geduurd voordat alles gereed was. Omdat het een zeer uitgebreid
verzoek betreft heeft u we! begrip getoond voor de iangere dooriooptijd.

Inventarisatie documenten

Op basis van uw selectie zijn in totaal 443 documenten verzameld en beoordeeld
(enkele documenten betroffen alleen een lege email met verwijzing naar bijiagen).
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijiage 2 bij dit
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende
nummers uit de inventarislijst en zijn gesorteerd op datum, zodat per document
duidelijk is wat is besloten.

Voor wat betreft de zoekslag is over de voile breedte gebruik gemaakt van de
correspondentie van de betrokken medewerkers inzake het onderwerp van uw
verzoek. Daarnaast is gezocht naar relevante documenten in het

archiefsysteem van mijn ministerie.

Reeds openbare documenten

De Woo is niet van toepassing op reeds openbare documenten. In de
inventarislijst staat weike documenten dit zijn en wordt verwezen naar waar u
deze documenten kunt vinden.

Besluit

De door u verzochte documenten worden gedeeltelijk openbaar gemaakt. De
gedeeltelijke openbaarmaking wordt hieronder gemotiveerd.

Overwegingen

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder
Als eerste wil ik u wijzen op het volgende. ledereen heeft het recht om
overheidsinformatie op te kunnen vragen zonder daarbij een reden te hoeven
aangeven. Dit staat in het eerste artikel 1.1. van de Woo. Dit is een belangrijk
recht van de burger. Daarbij is het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar
is, tenzij er uitzonderingsgronden zijn die dit beperken. De uitzonderingsgronden
staan in hoofdstuk 5 van de Woo. Ik moet hierbij het algemeen belang van
openbaarheid afwegen tegen de belangen die de uitzonderingsgronden
beschermen. In het algemeen geldt hierbij de regel dat wanneer ik informatie aan
u verstrek, het openbaar is voor een ieder.

De toetsing aan de uitzonderingsgronden verloopt als volgt. Eerst kijk ik of een
van de uitzonderingsgronden speelt. Dat doe ik meestal per alinea, soms per zin.
Vervolgens kijk ik wat voor soort uitzonderingsgrond het is. Als het een absolute
uitzonderingsgrond is, mag ik de informatie niet verstrekken. Als het een relatieve
uitzonderingsgrond is, moet ik een afweging maken tussen het algemene belang
van openbaarheid en het specifieke belang dat de uitzonderingsgrond beschermt.
Daarbij weegt het belang van openbaarheid zwaar. Als ik informatie weiger, moet
ik goed motiveren waarom ik dat doe. Dat geldt nog sterker als de informatie
ouder dan vijf jaar is.
In de inventarislijst en op de documenten heb ik opgenomen weike
uitzonderingsgronden van toepassing zijn.

Datum

Kenmerk
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De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo kan Ik geen
informatie openbaar maken als dit de persoonlijke levenssfeer schaadt en dit
belang zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Het gaat om
persoonsgegevens die (indirect) te herleiden zijn tot een persoon zoals namen, e-
mailadressen, telefoonnummers en functienamen. Bij een aantal documenten is
dit het geval, zie de inventarislijsten. Ik vind het in dit geval belangrijk dat de
identiteit van betrokkenen niet bekend wordt omdat dit zijn of haar privacy kan
schenden. Ik zie geen aanleiding om de namen van betrokkenen, hun
handtekeningen, telefoonnummers en e-mailadressen openbaar te maken, omdat
het persoonsgegevens zijn en het belang van eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer zich daartegen kan verzetten. Daarom maak ik deze
persoonsgegevens niet openbaar.

De economische of financiele belangen van de Staat, van andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken als dit de economische of financiele belangen van -
onder meer - de Staat beschadigt en dit belang zwaarder weegt dan het belang
van openbaarheid. Dit geldt voor documenten die informatie bevatten over onder
andere financiele gegevens omtrent kostenramingen en marktwaarden. Indien ik
deze informatie openbaar maak, dan kunnen de betrokken derden onevenredig
economisch en financieel nadeel lijden. Openbaarmaking van deze informatie kan
namelijk de marktpositie en toekomstige onderhandelingspositie van de Staat
frustreren.

Voorts hecht ik belang aan het vertrouwelijke karakter van de documenten
waarbij derden (financiele) onderbouwing geven die in het kader van een
mogelijke subsidieverlening wordt gevraagd. De indiener moet er op kunnen
vertrouwen dat dit geen negatieve invloed mag hebben in het verdere verloop van
het project. Anders zou dit kunnen leiden tot meer terughoudendheid bij het
indienen van een aanvraag met financiele onderbouwing in de toekomst.

Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere
publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen /persoonlijke
beleidsopvattingen in een stuk bestemd voor intern beraad

Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo kan ik geen
informatie openbaar maken wanneer dit het goed functioneren van de Staat of
andere overheden schaadt en dit belang zwaarder weegt dan het belang van
openbaarheid. In bepaalde passages/bepaalde documenten (zie de inventarislijst)
staat informatie die het functioneren van de Staat of andere overheden in gevaar
zou kunnen brengen. Ik maak deze informatie daarom niet openbaar.

Concepten
Voor een ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces is het belangrijk dat
dit gebeurt op basis van voldragen documenten. Wanneer communicatie over
conceptteksten of de conceptteksten zelf openbaar worden gemaakt is dit
schadelijk voor het goed functioneren van de Staat nu er een publiek debat kan
ontstaan over documenten die nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Daar is ook
hier sprake van. Deze documenten maak ik daarom niet openbaar met een beroep
op het belang van het goed functioneren van de Staat. Op dezelfde informatie is
ook het bepaalde in artikel 5.2, eerste lid, van de Woo van toepassing.

Datum

Kenmerk
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Intern beraad is het overleg tussen ambtenaren binnen een bestuursorgaan, of
binnen een kring van bestuursorganen die gezamenlijk verantwoordeiijk zijn voor
een bestuurlijke aangelegenheid. Documenten die bestemd zijn voor intern beraad
kunnen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Dat is hier ook het geval. Ten
aanzien van de openbaarmaking van deze persoonlijke beleidsopvattingen geldt
het volgende. Op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Woo worden
persoonlijke beleidsopvattingen in documenten die bestemd zijn voor intern
beraad niet openbaar gemaakt. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn ambtelljke
adviezen, meningen, visies, standpunten en overweglngen ten behoeve van intern
beraad. Persoonlijke beleidsopvattingen zijn niet: feiten, prognoses,
beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere
onderdelen met een overwegend objectief karakter.

Voor de documenten gemarkeerd met "5.2.1 Woo" geldt meer specifiek het
volgende. In de fase waarin het besluit nog vorm moet krijgen, moet er ruimte
zijn om conceptteksten en gedachten met elkaar uit te wisselen. Denk hierblj aan
het delen van (teksten van) een beleidsvoorbereidende documenten voor
commentaar. Het gaat dus om het intern delen van informatie wat moet leiden tot

een definitief document. Ik acht het belangrijk dat in die voorbereidende fase om
tot een definitief besluit te komen concepten daarvan in vertrouwen kunnen
worden uitgewisseld. Het is van belang dat ambtenaren intern vrij met elkaar van
gedachten moeten kunnen wisselen over beleidskeuzes. Een zekere mate van

veiligheid Is nodig om te kunnen komen tot een effectieve beslultvormlng.

Als het besluit eenmaal is gevallen dan staan deze uitzonderingsgronden niet in de
weg aan openbaarmaking van het definitieve document. Dan is het goed om te
kunnen reconstrueren op grond van weike adviezen, weike informatie en weike
beleidsalternatieven een besluit is genomen. Op basis hiervan kan de
democratische controlefunctie worden uitgeoefend. Dit volgt uit artikel 5.2, derde
lid, van de Woo. Het definitieve document en eventuele overwegingen die daarbij
ter besluitvorming zijn voorgelegd, maak ik daarom wel (gedeeltelijk) openbaar.
Voor de documenten die spreekteksten en Q&A's bevatten geldt dat deze teksten
reeds openbaar zijn voor zover ze zijn uitgesproken.

Eenheid van regeringsbeleid

Wanneer de ministerraad een besluit neemt, geldt dat besluit vanaf dat moment
als regeringsbeleid. Het kablnet spreekt met een mond. Het openbaar maken van
de opvattingen van individuele bewlndspersonen, kan de eenheid van dit beleid in
gevaar brengen. Het is belangrijk dat bewindspersonen vrij met elkaar kunnen
spreken. Met het oog op een goed bestuur is het ongewenst dat bewindspersonen
tegen elkaar uit kunnen worden gespeeld als hun afwijkende opvattingen
openbaar worden. Om deze reden wordt informatie over de opvattingen van
individuele bewindspersonen binnen het kabinet niet openbaar. Notulen van de
(Rljks)ministerraad, onderraden, ministeriele commissies en overleggen tussen
bewindspersonen worden in het geheel niet openbaar worden gemaakt met een
beroep op de eenheid van regeringsbeleid. Voor andere documenten geldt dat per
passage moet worden beoordeeld of de eenheid van regeringsbeleid in het geding
is.

Het betreft hier documenten over onderhandellngen mijn ministerie en het
ministerie van Financien. Openbaarmaking van (passages uit) deze documenten
acht Ik schadelijk voor het goed functioneren van de Staat. Ik maak deze

informatie dan ook niet openbaar. Op (een deel van) dezelfde geweigerde

Datum

Kenmerk
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informatie is ook het bepaalde in artikel 5.2, eerste lid, van de Woo van

toepassing.

Stukken inzake gesprekken tussen de minister en Kamerleden
Dit betreft correspondentie die tussen de Minister en enkele Kamerleden gevoerd
is of voorbereiding van de minister op die gesprekken. Hierin worden
(tekst)voorstellen en standpunten uitgewisseld. Voor het goed functioneren van
het kabinet in het algemeen en de individuele bewindspersonen in het bijzonder is
het noodzakelijk dat er vertrouwelijk met Kamerleden kan worden
gecommuniceerd. Het openbaar maken van vertrouwelijk gewisselde standpunten
en voorstellen doet afbreuk aan de bescherming van de noodzakelijke
vertrouwelijkheid waarin bespreklngen binnen de coalitie of met specifieke
Kamerfracties plaatsvinden. De daaraan deelnemende partijen moeten in
vertrouwen hun standpunten kunnen bepalen. Het belang dat dergelijke
onderhandelingen tussen coalitiepartijen of met specifieke Kamerfracties in
vertrouwelijkheid moet kunnen plaatsvinden, weegt naar mijn oordeel zwaarder
dan het belang van eenieder om kennis te kunnen nemen van hetgeen in dit kader
gewisseld is. Ik maak deze correspondentie derhalve niet openbaar.

Uitgestelde openbaarmaking (art 4.4, vijfde lid, Woo)
Belanghebbenden kunnen bezwaar hebben tegen het openbaar maken van (53)
documenten. Daarom vindt de daadwerkelijke openbaarmaking van deze
documenten niet eerder plaats dan twee weken na de datum boven dit besluit. Op
deze wijze wordt aan deze belanghebbenden de mogelijkheid geboden om te
proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dit kan door het indienen van een

bezwaarschrift bij mijn ministerie en daarnaast door bij de rechtbank te verzoeken
om een voorlopige voorziening om dit besluit tot openbaarmaking te schorsen. Als
dit binnen twee weken na de datum boven dit besluit is gedaan, wordt de
uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke
openbaarmaking wordt overgegaan.

Wijze van openbaarmaking

Dit besluit wordt enkele werkdagen na toezending gepubliceerd op de website
www.ri1ksoverheid.nl

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd.

Hoogachtend,

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
namens deze.

Datum

Kenmerk

Directeur-generaai Volkshuisvesting en Bouwen
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per
. . . Datumbrief bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, Directie

Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 200H, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift Kenmerk

moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de

indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo

mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Bijiage 1 - Relevante artikelen uit de Woo
Datum

Artikcl 1.1 Kenmerk

Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang
te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.

Artikel 2.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder;
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld In artikel 2.2,
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van
dat orgaan, die persoon of dat college; milieu-informatie: hetgeen daaronder
wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer;

Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
publieke informatie: informatie neergelegd in documenten die berusten bij een
orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, of informatie die
krachtens artikel 2.3 door een bestuursorgaan kan worden gevorderd.

Artikel 2.5

Bij de toepassing van deze wet wordt uitgegaan van het algemeen belang van
openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving.

Artikel 4.1

1. Eenieder kan een verzoek om publieke informatie richten tot een
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan
werkzame installing, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek.
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze.
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen.
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen.
5. Indian een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam.
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niette behandelen, indien de
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid.
In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt
het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt
binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor
gestelde termijn ongebrulkt is verstreken.
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in hoofdstuk 5.

Artikel 4.2a

Indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet
binnen de termijn van artikel 4.4, eerste lid, kan worden beslist, treedt het
bestuursorgaan voor het einde van die termijn in overleg met de verzoeker over
de prioritering van de afhandeling van het verzoek. Het bestuursorgaan verstrekt
de gevraagde documenten zo veel mogelijk in de door de verzoeker gewenste
volgorde.

Pagina 7 van 32



Artikel 4.4

1. Het bestuursorgaan beslist op bet verzoek cm informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek Kenmerk
is ontvangen.

2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste twee weken verdagen,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een verlenging
rechtvaardigt. Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn
schriftelijk gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.

3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de

termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot en met de dag waarop
door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is

gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het

bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
vermelding van de termijn binnen weike de beschikking alsnog moet worden

gegeven.

5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de

informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting een belanghebbende bezwaar daartegen heeft, in welk geval de
informatie wordt verstrekt twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
Indien wordt verzocht om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81

van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de openbaarmaking opgeschort totdat
de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan of het verzoek is ingetrokken.

6. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken die

rechtstreeks betrekking heeft op een derde of die van een derde afkomstig is,
deelt het bestuursorgaan dit besluit gelijktijdig mede aan deze derde.

Artikel 4.5

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door verzoeker verzochte

vorm of, indien dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden, met inachtneming van

het bepaalde in artikel 2.4, derde lid.

2. Indien de informatie reeds in een voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke

vorm voor het publiek beschikbaar is, wijst het bestuursorgaan de verzoeker

daarop.

Artikel 5.1

1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor
zover dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;

b. de veiiigheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk

paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening

gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven voor de openbaarmaking van deze persoonsgegevens of deze

persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;

e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of

algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van

de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt.
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2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: Datum
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met Kenmerk

internationale organisaties;
b. de economische of financiele belangen van de Staat, andere publlekrechtelljke
lichamen of bestuursorganen, In geval van milieu-lnformatie slechts voor zover de
Informatie betrekking heeft op handellngen met een vertrouwelljk karakter;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. de inspectle, controle en toezlcht door bestuursorganen;
e. de eerblediging van de persoonlljke levenssfeer;
f. de bescherming van andere dan In het eerste lid, onderdeel c, genoemde
concurrentlegevoelige bedrljfs- en fabricagegegevens;
g. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
h. de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage;
i. het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of
bestuursorganen.

3. Indien een verzoek tot openbaarmaking op een van de in het tweede lid
genoemde gronden wordt afgewezen, bevat het besluit hiervoor een uitdrukkelijke
motivering.

4. Openbaarmaking kan tijdelijk achterwege blijven, indien het belang van de
geadresseerde van de informatie om als eerste kennis te nemen van de informatie
dit kennelijk vereist. Het bestuursorgaan doet mededeling aan de verzoeker van
de termijn waarbinnen de openbaarmaking alsnog zai geschieden.
5. In uitzonderlijke gevallen kan openbaarmaking van andere informatie dan
milieu-informatie voorts achterwege blijven indien openbaarmaking onevenredige
benadeling toebrengt aan een ander belang dan genoemd in het eerste of tweede
lid en het algemeen belang van openbaarheid niet tegen deze benadeling
opweegt, Het bestuursorgaan baseert een beslissing tot achterwege laten van de
openbaarmaking van enige informatie op deze grond ten aanzien van dezelfde
informatie niet tevens op een van de in het eerste of tweede lid genoemde
gronden.

6. Het openbaar maken van informatie blijft in afwijking van het eerste lid,
onderdeel c, in geval van milieu-informatie eveneens achterwege voor zover
daardoor het in het eerste lid, onderdeel c, genoemde belang ernstig geschaad
wordt en het algemeen belang van openbaarheid van informatie niet opweegt
tegen deze schade.

7. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op milieu-informatie die
betrekking heeft op emissies in het milieu.

Artikel 5.2

1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve
van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen
van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend
objectief karakter.
2. Het bestuursorgaan kan over persoonlijke beleidsopvattingen met het oog op
een goede en democratische bestuursvoering informatie verstrekken in niet tot
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich
erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot
personen herleidbare vorm worden verstrekt.
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3. Onverminderd het eerste en tweede lid wordt uit documenten opgesteld ten

behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming door een minister, een

commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten, een gedeputeerde, het coiiege

van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder,

informatie verstrekt over persoonlijke beleidsopvattingen in niet tot personen

herleidbare vorm, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig

wordt geschaad.

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij miiieu-informatie het belang van de

bescherming van de persoonlijke beieidsopvattingen afgewogen tegen het beiang

van openbaarmaking, Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden

verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien degene die deze

opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteid, daarmee heeft ingestemd,

kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.

Datum

Kenmerk

Artikel 5.3

Bij een verzoek om informatie die ouder is dan vijf jaar motiveert het
bestuursorgaan bij een weigering van die informatie waarom de in artikel 5.1,

tweede of vijfde lid, of artikel 5.2 bedoeide belangen ondanks het tijdsverloop

zwaarder wegen dan het algemeen belang van openbaarheid.

Artikel 5.5

1. Onverminderd het elders bij wet bepaalde, verstrekt een bestuursorgaan iedere

natuurlijke of rechtspersoon op diens verzoek de op de verzoeker betrekking

hebbende in documenten neergeiegde informatie, tenzij een in artikel 5.1, eerste

lid, onderdeien a, b en c, alsmede d en e, voor zover betrekking hebbend op
derden, genoemd beiang aan de orde is of een in artikei 5.1, tweede of vijfde lid,
of artikei 5.2 genoemd belang zwaarder weegt dan het beiang van de verzoeker
bij toegang tot op hem betrekking hebbende informatie. De verzoeker vermeidt bij
zijn verzoek de aangeiegenheid of het daarop betrekking hebbende document,
waarover hij informatie wenst te ontvangen.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek met

betrekking tot gegevens ten aanzien van een overieden echtgenoot, geregistreerd
partner, kind of ouder van de verzoeker, tenzij een schriftelijke wiisverkiaring van
de overledene aan de verstrekking in de weg staat.

3. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een deugdeiijke vaststeiling van de
identiteit van de verzoeker.

4. Het bestuursorgaan kan aan de verstrekking voorwaarden verbinden ter
bescherming van een van de belangen, genoemd in de artikeien 5.1 en 5.2, tenzij
de gevraagde informatie met toepassing van de artikeien 5.1 en 5.2 openbaar
voor eenieder zou zijn.

Artikei 5.6

1. Het bestuursorgaan kan, in geval informatie ingevolge de artikeien 5.1 en 5.2
niet openbaar gemaakt kan worden, besluiten de informatie uitsiuitend aan de
verzoeker te verstrekken, indien er klemmende redenen zijn om de verzoeker

niettegenstaande de toepasselijke uitzonderingsgrond of-gronden de gevraagde
informatie niet te onthouden.

2. Het eerste lid vindt siechts toepassing voor zover dit niet in strijd is met een

toepasselijke geheimhoudingsplicht.

3. Het bestuursorgaan kan aan de verstrekking voorwaarden verbinden ter
bescherming van een van de belangen, genoemd in de artikeien 5.1 en 5.2.
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Datum

Artikel 5.7

1. Een bestuursorgaan kan ten behoeve van historisch, statistisch,
wetenschappelijk of journalistiek onderzoek toegang bieden tot informatie : Kenmerk
a. die ingevoige de artikelen 5.1 en 5.2 niet openbaar gemaakt kan worden; of
b. waarvan de vaststelling of deze informatie ingevoige de artikelen 5.1 en 5.2
openbaar gemaakt kan worden een onevenredige inspanning vergt.
2. Het bestuursorgaan kan aan het verlenen van toegang voorwaarden verbinden.
3. De toegang tot informatie overeenkomstig het eerste lid wordt in ieder geval
verleend onder de voorwaarde dat degene aan wie toegang wordt verleend, de
verkregen informatie niet verder verspreidt zonder voorafgaand besiuit van het
bestuursorgaan waarin de informatie met toepassing van de artikelen 5.1 en 5.2
openbaar gemaakt wordt.
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Bijiage 2 inventarislijst

Nr. Naam document Weigeringsgrond

1 Bedankbrief boek De woningmarkt op z'n kop 5.1.2.e

2 Programma werkbezoek zorgwoningen Amvest
25 januari 2017.pdf

5.1.2.e

3 Nota inzake Bedankbrief boek Persoonsnaam

Woningmarkt op z'n kop.pdf
5.1.2.e

4 Aanbiedingsnota beantwoording brief

Nationaie ombudsman.docx.pdf
5.1.2.e

5 332. briefMaastricht.pdf Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

6 Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 n.v.t.

7 Voorstel Rijksbijdrage aan

Gebiedsontwikkelingsfonds 040619.pdf
n.v.t.

8 Voortgangsrapportage Nationaie

Woonagenda.pdf

5.2.1

9 Actua-overleg huisvesitngsverordening

Rotterdam onverbindend (opm WP) (002)
n.v.t.

10 Bespreking fiscaliteit woningmarkt met stasFIN 5.1.2.e

11 nota bij Circulaire over het huurprijsbeleid voor

de periode 1 januari 2018 tot 1 juli 2019.pdf
5.1.2.e

12 Kennismaking Persoonsnaam(DNB).pdf 5.1.2.e

13 334. FW_ reactie op brief bm. Maastricht, graag

jullie opmerkingen_suggesties .pdf
5.1.2.e

14 334.2 Reactie op uw uitnodiging werkbezoek

Zuid-Limburg.pdf
5.1.2.e

15 Kamervraag van 50PLUS over uitfaseren

regeling Hillen.pdf
5.1.2.e

16 Bestuurlijk Overleg Wonen en Zorg op 6 maart

2018

5.1.2.e

17 Verzoek om planning van Bestuurlijk Overleg

Wonen en Zorg in mei 2018.pdf

5.1.2.e

18 Brief Woonagenda_en_regiogesprekken 32847

35911-4-2018.pdf
n.v.t.

19 145 b Nota Nationaie woonagenda 2018-

2021.docx

5.1.2.e

20 TK-brief Nationaie woonagenda 2018-2021.pdf n.v.t.

21 Notitie Nationaie woonagenda 23-5-2018.pdf 5.1.2.e

22 Vragen van Persoonsnaam speech DNB

seminar.pdf
5.1.2.e

23 Bestuurlijk overleg wonen en zorg op 30 mei 5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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24 131 Voorbereiding platform hypotheken.pdf 5.1.2.e

25 Nota_Toestemming NHG inkomensverklaring
alle ondernemingsvormen.pdf

5.1.2.e

26 Nota conceptadvies Nibud 2019.pdf 5.1.2.e

27 Nota_stand van zaken NHG moties.pdf 5.1.2.e

28 Nota contact min Fin NHG-premie 2019.pdf 5.1.2.e

29 Berichtgeving studieschuld en

hypotheekverstrekking
5.1.2.e

30 282.4 Conceptrapport - Maatschappelijke

kosten-batenanalyse gebiedsontwikkeling
Binckhorst_7 September 2018.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b;5.1.2.e

31 Gespreksnotitie Min BZK en Min Fin verlaging
NHG-premie.pdf

5.1.2.e

32 Nota Kamervragen 50-(-.pdf 5.1.2.e

33 Nota AO Huuraangelegenheden 26-9-2018.pdf n.v.t.

34 Kabinetsreactie aflossingsvrije hypotheken.pdf 5.1.2.e

35 Dossier voor AO van 18 oktober 2018.pdf 5.1.2.e

36 Nota bij Kamerbrief leennormen 2019.pdf 5.1.2.e

37 Nota bij Kamervragen financiele problemen

hypotheken doorscheidingen.pdf
5.1.2.e

38 Nota NHG 2019 5.1.2.e

39 Nota Kamervragen lid Beckerman (SP) over de

achteruitgang van de leefbaarheid in wijken
5.1.2.e

40 284.12.2 kamerbrief-over-ontwikkelingen-

financien-corporaties
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b;

41 151. Nota Min BZK Aanbieding actie-agenda

vakantieparken 2018-2020 aan TK.pdf
5.1.2.e

42 Nota Min BZK Aanbieding actie-agenda

vakantieparken 2018-2020 aan TK
5.1.2.e

43 gesprek met Persoonsnaam, Nederlandse

Vereniging van Banken over de

woningmarkt.pdf

5.1.2.e

44 Nota Beantwoording Kamervragen leden Van

Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) over

aftakeling vakantieparken.pdf

5.1.2.e

45 149. Nota Bestuurlijk overleg wonen en zorg 11
december 2018.pdf

5.1.2.e

46 Nota Bestuurlijk overleg wonen en zorg 11

december 2018.pdf
5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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47 182. 1.2.1 Factsheet sociaal huurakkoord

(l).pdf

48 182.1.2.1 Factsheet sociaal huurakkoord

(2).pdf

49 313 Verhuurderheffing -Reactie op brief

aangenomen motie in gemeenteraad Oostzaan

over het stoppen van de verhuurderheffing

5.1.2.e

50 55. Outline brief woningmarkt en de

coronacrisis_concept2.pdf
5.2.1

51 58. Bijiage Mogelijke opties en pakketen.pdf 5.1.2.b

52 Beantwoording Kamervragen over het

toenemend aantal economisch daklozen

n.v.t.

53 Aanbieding rapport over het mogelijke
prijseffect van het groeiende marktaandeel van

particuliere verhuurders (2).docx.pdf

5.1.2.e

54 gesprek minfin over LTVLTI, SKB, VHH en

NHG.pdf
5.1.2.e

55 verzonden brief Afschrift antwoordbrief aan

Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord

2018.pdf

5.1.2.e

56 349. - Verhuurderheffing - Reactie op brief over

de stijging van de maximering in de

verhuurderheffing (1)

5.1.2.e

57 Coalitieoverleg 14 feb._ Betaalbaarheid en

evaluatie Woningwet.pdf
5.1.2.1

58 238. Nota Min BZK over Actieprogramma Dak-

en Thuisloze Jongeren 2019-2021(1)
5.1.2.e

59 Nota gesprek nieuwe directeur Nibud

Persoonsnaam.pdf
5.1.2.e

60 Nota Min BZK over Actieprogramma Dak- en

Thuisloze Jongeren 2019-2021
5.1.2.e

61 259. 1. Nota voorbereiding AO Staat van de

Woningmarkt 2018
5.1.2.e

62 316.Woondeal MRDH -woondeal MRDH 5.1.2.e

63 276.2 A. verzonden brief stand van zaken van

beleggers op de woningmarkt.pdf

64 343. Verhuurderheffing - Nota reactie op

aangenomen motie verhuurderheffing

gemeente Purmerend

5.1.2.e

65 TKN 5 - Verslag VAO Staat van de Woningmarkt
13 maart

5.1.2.e

66 TKN 8 - Verslag VAO Energiebesparing 13 maart

2019

5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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67 TKN 6 - verslag VAO Bouwregelgeving

risicovloeren 13 maart 2019

5.1.2.e

68 actua WenR 5.1.2.e

69 boek CPB over aanbod van nieuwe woningen 5.1.2.e

70 345. Verhuurderheffing - Reactie op

aangenomen motie in gemeenteraad

Purmerend over de verhuurderheffing

5.1.2.e

71 339. Woondeals - Brief gemeente Nissewaard

samenwerkingsverband Wonen regio
Rotterdam Maaskoepel

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

72 IMG_0595tm IMG_0598 5.1.2.e

73 IMG_0596 n.v.t.

74 IMG_0597 n.v.t.

75 IMG_0598 n.v.t.

76 Nota eindbijeenkomst platform hypotheken

2018.pdf
5.1.2.e

77 342. Verhuurderheffing - Nota reactie op

aangenomen motie verhuurderheffing

gemeente Wormerland

5.1.2.e

78 335. Reactie brief BenW op aangenomen motie

Wormerland verhuurderheffing.pdf
5.1.2.e

79 344. Verhuurderheffing -Nota reactie op brief

gemeente Zaanstad over de gevolgen van de

verhuurderheffing voor de woningmark

5.1.2.e

80 Bewindspersonenoverleg arbeidsmigranten 5.1.2.e

81 Gesprek Hoekstra.pdf 5.1.2.1

82 Uitvoering motie Ronnes en instellen

commissie opgavenmiddelen.pdf
5.1.2.e;5.2.1

83 280.2 Discussiepunten Rotterdam Woondeal

Zuidelijke Randstad.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

84 280. bespreekpunten Rotterdam.pdf 5.1.2.e

85 348. Verhuurderheffing - Reactie op brief

gevolgen verhuurderheffing voor woningmarkt

Zaanstad

5.1.2.e

86 341. Reactie op aangenomen motie in

gemeente Oostzaan over het stoppen van de

verhuurderheffing

5.1.2.e

87 309. Verhuurderheffing en Flexwonen - nota

Verhuurderheffing en flexwonen
5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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88 311. Stijging heffingen -Brief Amsterdamse

Federatie van Woningcorporaties aan minister
BZK

5.1.2.e

89 284.9 Bijiage 6 Minister Oliongren doet

bindende uitspraak in geschil over

prestatieafspraken Rotterdam persbericht.pdf
90 347.1 Verhuurderheffing - Reactie op brief

aangenomen motie over het stoppen van de

verhuurderheffing gemeenteraad Oostzaan

5.1.2.e

91 258. aanbiedingsbrief bij Staat VHV Getekende

brief TK

5.1.2.e

92 Commissiebrief met verzoek om afschrift brief

Warners van Otterloo Sandberg Advocaten

m.b.t. noodknop middenhuuren WOZ-cap

n.v.t.

93 282.3 woondeal Zuidelijke Randstad_getekend

(l).pdf
5.1.2.b; 5.1.2.e

94 Voorbereiding gesprek directeur Nibud

(Persoonsnaam).pdf
5.1.2.e

95 Voorbereiding Platform hypotheken 2019.pdf 5.1.2.e

96 Brief kabinet reactie op misstanden

arbeidsmigranten
5.1.2.e

97 nota bij brief Nationale Woonagenda aan

TK.pdf
5.1.2.e

98 nota Platform hypotheken 2019 5.1.2.e

99 260. 2. Verslag Breed Beraad 12 juni 2019 Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

ICQ 284.4 Bijiage 2 Concept-verslag bijeenkomst 23

mei 2019.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

101 Aanbieding rapport over het mogelijke

prijseffect van het groeiende marktaandeel van

particuliere verhuurders (2).pdf

n.v.t.

102 Kamerbrief Platform hypotheken 2019.pdf n.v.t.

103 kamerbrief-aanpak-misstanden-

arbeidsmigranten 21 juni 2019.pdf
n.v.t.

104 Nota Aanbieding rapport over het mogelijke

prijseffect van het groeiende marktaandeel van

particulie.pdf

5.1.2.e

105 Conceptadvies Nibud leennormen 2020.pdf 5.1.2.e

106 190628 kamerbrief-over-de-uitzending-van-de-

monitor-op-5-mei-betreft-burenoverlast

Reeds openbaar

Datum

Kenmerk
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107 verzonden brief + bijiage HUF toets 28 juni
2019.pdf

5.1.2.e

108 261. 5. Ter kennisname Majeure trajecten n.v.t.

109 Antwoordbrief aan bewonerscommissie

Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw, 4 juli 2019
n.v.t.

110 Nota gesprek Persoonsnaam - minister over

ESRB-aanbeveling, NHG en woningtaxaties.pdf
5.1.2.e; 5.2.1

111 Opiegnotitie Persoonsnaam - minister over

ESRB-aanbeveling .pdf
5.1.2.e

112 284.11 RE gesprek PERSOONSNAAM dd. 16 juli.
pdf.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

113 284.12. FW sectorbeeld en kamerbrief. pdf.pdf 5.1.2.b; 5.1.2.e

114 284.2 brief Gemeente Utrechtste Fleuvelrug
aan de Minister van BZK mw Drs. K.FI.

Ollongren - woningen in Leersum.PDF

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

115 300. Reactie op Opievering rapport Bestuurlijk
regisseur Vestiaproblematiek.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

116 284.10 Bjilage 7 Klacht Stichting

huurdersbelangen Finsterwolde Oldambt
(2019 03)

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

117 nota - eerste reactie aanbevelingen European

Systemic Risk Board.pdf
5.1.2.e

118 Nibud onderzoeken en invulling motie
Koerhuis.pdf

5.1.2.e

119 284 Vergadering Adviescommissie geschillen

prestatieafspraken Woningwet dd 12
September

5.1.2.e

120 284.1 Agenda bijeenkomst adviescommissie

geschilbeslechting bijeenkomst 12 September
5.1.2.e

121 Onderzoek eigenwoningbezit.pdf 5.1.2.e

122 262. I.e. kamerbrief-over-prinsjesdag-

maatregelen-woningmarkt
Reeds openbaar

123 305.6 Bijiage 4 TK-brief - 19 09 26 Reflectie

adviescommissie geschilbeslechting
prestatieafspraken Won

5.1.2.e

124 Wijzigingen NFIG.pdf 5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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125 305.3 Bijiage 1 TK-brief - Brief directeur Aw

aan Minister BZK Doorontwikkeling Aw ais

effectieve toezic

n.v.t.

126 315. Wooncongres 2019 WoONcongres 4 april
2019 uitkomsten woon2018 e.pdf

5.1.2.e

127 Actualisering leennormen 2020 5.1.2.e

128 191 Nota bij Kamervragen (PvdA) over bet

toenemend aantal economisch daklozen in

Nederland.docx

5.1.2.e

129 305.5 Bijiage 3 TK-brief - Rapport Evaluatie

van de wettelijke visitatieverplichting en het

Aanwijzingsb

5.1.2.e

130 Nota bij Kamervragen (PvdA) over het

toenemend aantal economisch daklozen in

Nederland (l).pdf

5.1.2.e

131 Nota bij Kamervragen (PvdA) over het

toenemend aantal economisch daklozen in

Nederland.pdf

5.1.2.e

132 Nota_Voorwaarden Normen 2020 en

Arbeidsmarktscan.pdf
5.1.2.e

133 171. Verzoek opiossing voor toename dak en

thuisloosheid terug te dringen in Nederland.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

134 Nota bij beantwoording Kamervraag over de

gedwongen verhuizing van bewoners van

vakantiepark Arnhem.pdf

5.1.2.e

135 Nota bij beantwoording Kamervragen leden

Kerstens en Van den Hul (PvdA) over het aantal

kinderen dat.pdf

5.1.2.e

136 Verzoek om tijd in agenda voor BO actie-

agenda vakantieparken en deelname congres
Flexwonen.pdf

5.1.2.e

137 305.4 Bijiage 2 TK-brief - Evaluatieonderzoek

visitatiestelsel SVWN

5.1.2.e

138 318. Woningbouwimpuls Aanbiedingsbrief

alkmaar Overstad.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

139 Overzicht moties voor verhuur verordening.pdf n.v.t.

140 305.1 TK-brief n.v.t.

141 308. Veldhoven _Stedelijk gebied Eindhoven_
Huisves.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

Datum

Kenmerk
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142 Voorbereiding van uw gesprek met lid

Smeulders (2 december).pdf
5.1.2.i

143 338. Nieuwegein inzake bezwaartegen

verhuurderheff.pdf
5.1.2.e

144 305.2 FW_ Kamerbrief Consultatie wijziging

Woningwet naar aanleiding van evaluatie
5.1.2.e

145 314.2 Woningenbeleid Rotterdam email te

lakken.pdf
5.1.2.e

146 350. Wijk bij Duurstede inzake

\/erhuurderheffing(l).pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b;5.1.2.e

147 Memo BO G5 Wonen 11 dec.pdf n.v.t.

148 282.5 agendapunt 3 eindrapport alternatieve

bekostiging versie 10 december.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b;5.1.2.e;5.1.2.f

149 43a 20191210 Maatregelenpakket.docx 5.1.2.e

150 43b Opiegger coalitieoverleg.docx 5.1.2.1

151 282.1Verzonden brief Binckhorst.pdf 5.1.2.b; 5.1.2.e

152 282.3 woondeal Zuidelijke Randstad_getekend
(2).pdf

5.1.2.b; 5.1.2.e

153 264.2 Versnellingsaanbod woningbouw

Overijssel in dossier BO MIRT
n.v.t.

154 268.5 Kopie van Programmering woningbouw
tot 2030 inclusief 14 gebieden

n.v.t.

155 Gezamenlijk statement verhuurders VNG en

BZK over huisuitzettingen rijden de tweede

coronagolf

n.v.t.

156 Opiegger pakket maatregelen GLPvdA n.v.t.

157 Po Minister Overzicht lopende trajecten TK en

planning.pdf
5.1.2.e

158 Nota_onderzoek MinFin naar

hypotheekmarkten in Nederland, Duitsland en
Belgie.pdf

5.1.2.e

159 337.Kwijtschelden overdrachtsbelasting

noodzakelij.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

160 Rapport cycliciteit van de woningmarkt.pdf n.v.t.

161 Kamerbrief cycliciteit van de woningmarkt.pdf 5.1.2.e; 5.2.1

162 Nota hypotheekschuldmonitor en aanpak

aflossingsvrije hypotheken.pdf
5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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163 Nota cycliciteit van de woningmarkt.pdf 5.1.2.e

164 57. Nota Tweede Kamer brief Aanpak

woningmarkt tbv coalitieoverleg.pdf
5.1.2.e

165 Bijiage Mogeiijke opties en pakketen n.v.t.

166 Brief versnellen aanpak woningmarkt n.v.t.

167 Beleidskeuzes coalitieoverieg 2 maart 5.1.2.e

168 266. RE_ Rapportages in PDF voor archief 5.1.2.e

169 282. specifieke uitkering GIZ Binckhorst.PDF 5.1.2.e

170 Nota pakket betaalbaarheid Woningmarkt tbv

coalitieoverieg 2 maart

5.1.2.e

171 Nota cycliciteit van de woningmarkt deel 3.pdf 5.1.2.e

172 Betaalbaarheidspakketten 4 maart n.v.t.

173 Onderhandlingen met Financien over

startersmaatregelen.pdf

5.1.2.e

174 Bijiage 1 mandje betaalbaarheid n.v.t.

175 Nota pakket betaalbaarheid 5.1.2.e

176 Nota urgentie maatregelen mandje

betaalbaarheid.pdf

5.1.2.e

177 Nota beantwoording Kamervragen Smeulders

het niet tijdig kunnen betalen huur ivm

coronacrisis

n.v.t.

178 195. Nota Tijdelijke wet verlenging tijdelijke

huurcontracten en Brief aan Vastgoed

Belang.pdf

5.1.2.e

179 Nota aanpassing NHG in verband met

coronacrisis.pdf

5.1.2.e

180 323. Aanbiedingsbrief Nieuwegein eerste

tranche.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

181 323.1 Aanbiedingsbrief Nieuwegein - eerste

tranche .pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

182 198. Bijiage 1. Nota bij overleg met S VWS over

brede aanpak dak- en thuisloosheid 16 april

2020(1).pdf

5.1.2.e

183 Voorbereiding BO wonen en bouwen 204.pdf 5.1.2.e

184 Woonbondbrief Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

185 Getekende beantwoording Kamervragen

Smeulders(l)

5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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186 Proces en conceptstukken rapportage

verhuurderheffing.pdf
5.1.2.e

187 Uitkomsten en follow-up financiele positie

corporaties.pdf
5.1.2.e

188 79 doorbouwplan email 7-5-2020 Doorbouw en

marge MR.msg
5.1.2.e

189 79a Notitie ambtelijke vijfhoek 0805

kortetermijnpakket doorbouwplan
5.1.2.b

190 79b Overleg budgettaire ruimte doorbouwplan
8 mei met RVB bullit

5.1.2.b;5.1.2.e

191 Mail FW_ betaalbaarheidspakket woningmarkt

voor coalitieoverleg def
5.1.2.e

192 Overleg budgettaire ruimte doorbouwplan 8

mei met RVB bullit

5.1.2.e

193 Nota cycliciteit van de woningmarkt 5.1.2.e

194 Notitie ambtelijke vijfhoek 0805

kortetermijnpakket doorbouwplan
n.v.t.

195 Verlenging tijdelijke wet verlenging tijdelijke

huurcontracten

n.v.t.

196 Beantwoording Kamervragen overgedwongen

verhuizingen in Leiden
5.1.2.e

197 43 11-11-2019 mail FW Stuk voor de minister

voor coalitieoverleg morgenochtend.msg
5.1.2.e

198 Nota.docx Cycliteit van de woningmarkt deel 4 5.1.2.e

199 83. Doorbouwplan en EIB rapport.pdf 5.1.2.e

200 Notitie politieke vijfhoek 19 mei -

kortetermijnpakket doorbouwplan
n.v.t.

201 Nota Aanbiedingsbrief publicatie rapport

differentiatie overdrachtsbelasting
5.1.2.e

202 108. Voorbereidend dossier

interpellatieverzoek EK over motie Kox c.s.

(huurstop)

5.1.2.e

203 Nota beantwoording Kamervragen over het

bericht 'Huren vrije sectorwoningen blijven
stijgen'

5.1.2.e

204 Voorbereidend dossier interpellatieverzoek EK
over motie Kox c.s. (huurstop)

5.1.2.e

205 Bestuurlijk overleg Vastgoed Belang en daarna

Woonbond

5.1.2.e

206 Nota bij Reactie op rapport Als het

vakantiepark je (t)huis is
5.1.2.e

207 Nota beantwoording Kamervragen over
plannen van Leeuwarden en Groningen voor
meer betaalbare woninge(l)

5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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208 Nota Kamerbrief hypotheekschuldmonitor en

aanpak aflossingsvrije hypotheken
5.1.2.e

209 Coalitieoverleg 9 juni 5.1.2.i

210 Nota_Hypotheeknormen voor alleenstaanden 5.1.2.e

211 20200615 BRF 248 tijdelijke huurstop voor
zowel de sociale als de vrije sector

5.1.2.e

212 Nota aanpassing box 3 regime 5.1.2.e

213 Differentiatie Overdrachtsbelasting 5.1.2.e

214 Nota TK-brlef - laatste versie 29062020 5.1.2.e

215 nota Kamerbrief wegingsfactor studieleningen

hypotheeknormen
5.1.2.e

216 Gesprek met directeur Nibud over

hypotheeknormen voor alleenstaanden
5.1.2.e

217 327. Aanbiedingsbrief Rotterdam - Feyenoord
City.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

218 319. Aanbiedingsbrief Eindhoven - Buurtschap
Te Vel.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

219 321. Woningbouwimpuls Eindhoven aanvraag
eerste tranche woningbouwimpuls.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

220 317. Rapport woondealregio's motie Ronnes n.v.t.

221 336. Investeringscapaciteit woningcorporaties

regio HaaglandenMidden-

HollandRotterdam.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

222 277.5 Aanbiedingsbrief alkmaar Overstad.PDF Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

223 Nota ter voorbereiding overleg huurders 5.1.1.e

224 278.1 Aanbiedingsbrief Westland -

Waelpolder.PDF
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

225 324. Aanbiedingsbrief Nijmegen -

Stationsgebied Nijmegen.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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226 329. Aanbiedingsbrief Westland -

Waelpolder.PDF
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

111 331. Dossier WBI Nijmegen -

Stationsgebied.msg
Buiten Reikwijdte

228 331.2 Beschikking Woningbouwimpuls

2020.PDF

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

229 328. Aanbiedingsbrief Schiedam Schieveste.pdf Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b;5.1.2.e

230 overleg woonagendapartijen + medeoverheden

14-07-2020

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

231 Keuzes en voortgang wetsvoorstel Huur en

inkomensgrenzen
5.1.2.e

232 333. Den Haag en de Haagse woningcorporaties
lnvest.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b; 5.1.2.e

233 Nota wetsvoorstel differentiatie

overdrachtsbelasting (tbv telefonisch contact

Stas Fin 13 aug)

5.1.2.e

234 200814Eindconcept Redeneerlijn 3 sporen n.v.t.

235 Mail FW_ stukken voor minister

augustusbesluitvorming (inci overschrijding tbv
bellen Hoekstra)

5.1.2.e

236 nota bespreekstuk coalitieoverleg 5.1.2.e; 5.2.1

237 Nota Internetconsultatie ontwerpbesiuit tot

wijziging van het BTIV inzake de differentiatie

van de i

5.1.2.e

238 Alternatieve inkomensgrenzen wetsvoorstel

huur-en inkomensgrenzen
5.1.2.e

239 263.1 200821 Notitie ACC - Rijksregie en 14

locaties

5.1.2.i

240 263.3 200821 voorstel voor invulling BO's

PERSOONSNAAM

5.1.2.e

241 Mail FW financiele plaatje wonen bouwen

pakket
5.1.2.e

242 Vergelijking doorbouwplan en

investeringsagenda PvdA (1)
5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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243 Mail FW punten voor minister voor contact met

Hoekstra

5.1.2.e

244 263.2 200827 Memo voortgang

dataverzameling plancapaciteit
n.v.t.

245 263.4 200828 Aantekeningen regieteam

versnelling woningbouw 28 augustus 2020
5.1.2.e

246 263.5 200828 Actielijst regieteam versnelling
woningbouw

5.1.2.e

247 263.7 memo biobased bouwen (2) 5.1.2.e

248 214.0verleg Woonbond 9 September 5.1.2.e

249 Advies Autoriteit Persoonsgegevens over het

conceptwetsvoorstel verplichte huurverlaging
woningbouwcorporaties

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

250 277. DossierWBI-Alkmaar.pdf 5.1.2.e

251 278. Dossier WBI Westland Waelpolder.msg Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

252 105. Nota NHG-premie en kostengrens

2021.pdf
5.1.2.e

253 Nota M advies RvS wetsvoorstel

tariefsdifferentiatie OVB

5.1.2.e

254 277.2 Beschikking Woningbouwimpuls Alkmaar

Overstad.pdf
5.1.2.e

255 277.3 Toekenning aanvraag

Woningbouwimpuls 2020.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

256 Definitieve Prinsjesdagbrief motie Kox 5.1.2.e

257 106. Nota NHG-borgtochtprovisie en

kostengrens.pdf
5.1.2.e

258 217. Nota voorbereiding gesprek met dhr. Kox 5.1.2.e

259 279. Aanbiedingsnota BO Woningbouw

Groningen-Drenthe.pdf

260 Nota Correctiemechanisme en technische

briefing wetsvoorstel eenmalige huurverlaging
5.1.2.e

261 289. Geannoteerde Agenda BO Wonen

Groningen en Drenthe22sept2020def3

(004).pdf

5.1.2.e

262 Inzet gesprekken oppositie 5.1.2.i

263 Adviesaanvraag Landsadvocaat over verdere

regulering huursector
5.1.2.e

264 Evaluatie verlaagd tarief overdrachtsbelasting 5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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265 Wetsvoorstel Huuren inkomensgrenzen

Belastingdienst zegt de nieuwe regeling voor
inkomensafhankeli

5.1.2.e

266 Nota wijzigingen Voorwaarden Normen 2021 5.1.2e

267 Verzamelnota over de Wet toeristische verhuur 5.1.2.e

268 Email 2 oktober 2020 5.1.2.e

269 Pakket maatregelen woningmarkt PvdA 02-10 n.v.t.

270 264.4 Gezamenlijke rapportage versnelling

woningbouw Overijssel
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

271 265. Gezamenlijke rapportage versnelling

woningbouw Overijssel (okt. 2020)(1)
Dubbel Zie 270

111 266.1 201007 Gezamenlijke rapportage
versnelling woningbouw Overijssel

Dubbel Zie 270

273 266.2 201007 Gezamenlijke rapportage Noord-

Brabant en BZK versnelling woningbouw
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

274 269.1 201007 Gezamenlijke rapportage Noord-

Brabant en BZK versnelling woningbouw
Dubbel Zie 273

275 232. Nota bij beantwoording Kamervraag over
een huisuitzetting van huurder die herstellende

is van corona

5.1.2.e

276 Huisuitzettingen tijdens actua-overleg 12
oktober 2020

n.v.t.

111 Nota bij beantwoording Kamervraag over een
huisuitzetting van huurder die herstellende is

van corona

5.1.2.e

278 nota Kamerbrief hypotheeknormen 2021 5.1.2.e

279 Nota MinBZK Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel

eenmalige huurverlaging huurders met een

laag inkomen

n.v.t.

280 201011 Dekking n.v.t.

281 FW_ Concept dekking 5.1.2.e

282 234.1. Nota Voorbereiding WGO Eenmalige
huurverlaging huurders met lager inkomen

5.1.2.e

283 memo aanvullende maatregelen 15102020 n.v.t.

284 229. Voorbereiding overleg Woonbond.pdf Dubbel Zie 248

285 1. Voorbereiding WGO Eenmalige

huurverlaging huurders met lager inkomen
5.1.2.e

286 Verslag BO Wonen Zuidelijke Randstad Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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287 Verslag BO Wonen Zuidelijke Randstad PZH 5

okt 2020

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

288 Gesprek Pvda en GroenLinks 27 oktober 5.1.2.e

289 225. Nota afwezigheid bij WGO (le termijn
kamer) Belastingplan

n.v.t.

290 Opvolging aanbevelingen ESRB 5.1.2.e

291 E-mail Stukken gesprek GLPvdA 5.1.2.e

292 Aanvullend memo ten behoeve van gesprek

met PvdA en GroenLinks op 29 oktober

5.1.2.i

293 Email voorbereiding gesprek Hoekstra 15.30 5.1.2.e

294 memo voor gesprek Hoekstra over oppositie 29

okt

5.1.2.i

295 Terugkoppelgesprek Catshuissessie met Coalitie

Y - Woningmarkt

5.1.2.e

296 Nota bij BO Actie-agenda vakantieparken 5.1.2.e

297 269.7 Bijiage agendapunt 4.A Factsheet Stand

van zaken Woondeal SGE_19112020 opgesteld

door het SGE (l).pdf

298 228. Nota Toezeggingen WGO belastingplan

OVB en huurverlaging

n.v.t.

299 233. Nota voorbereiding plenair debat

Belastingplan
n.v.t.

300 320. Aanbiedingsbrief Eindhoven - District E.2e

tranche.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

301 268.1 201111 Vervolg versnelling Noord-

Brabant

n.v.t.

302 268.2 201111 Vervolg versnelling Overijssel n.v.t.

303 268.3 201111 Vervolg versnelling Zuid-Holland n.v.t.

304 268.4 201112 Vervolg versnelling Utrecht n.v.t.

305 275.1 20201116 Brief mbt Amersfoort DEF.pdf Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

306 237. WGO Tijdelijke Huurkorting Huur en

Inkomensgrenzen
5.1.2.e

307 275. Brief U16 mbt woningbouwopgave regio
Amersfoort.msg

5.1.2.e

308 275. Brief U16 mbt woningbouwopgave.pdf 5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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309 322. Aanbiedingsbrief Geldrop-Mierlo -

Centrum Geld.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

310 325. Aanbiedingsbrief Nijmegen -

Winkelsteeg.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

311 270. 201118 CONCEPT Notitie en agenda

minister BZK aan gedeputeerden voor BO 3 dec

versnelling woningbouw.pdf

5.1.2.e; 5.2.1

312 269.8 Bijiage agendapunt 4.B Factsheet Stand

van Zaken stedelijke vernieuwing Woensel Zuid

opgesteld door.pdf

313 269.4 201124 .4 DEFINITIEF Nota BO Wonen

Noord-Brabant Woondeal SGE aan minister.pdf
5.1.2.e

314 330. Aanbiedingsbrief Woerden - Poort van

Woerden.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

315 268. PI 23 nov 2020 5.1.2.e

316 Nota M vragen overdrachtsbelasting eerste

kamer nobvember 2020

5.1.2.e

317 Opiegnota - plenair debat Eerste Kamer n.v.t.

318 264.1 Versneliingsaanbod Overijssel

woningbouw (BO MIRT 26 november 2020)
n.v.t.

319 269.11 201126 Aantekeningen BO Wonen

Noord-Brabant Woondeal SGE 26 nov

n.v.t.

320 269.5 201124.4 DEFINITIEF Annotatie BO

Wonen Noord-Brabant WoondealSGE.pdf
5.1.2.e

321 269.6 201120 PDF Agenda BO Wonen Noord-

Brabant WoondealSGE26nov.pdf
5.1.2.e

322 236. Nota navverslag EK, wetvoorstel

eenmalige huurverlaging
Reeds openbaar

323 Anders inrichten woningtaxatiestelsel 5.1.2.e

324 Woningmarkt pakket FIN Dossier - debat

wetsvoorstel Huurverlaging en Wonen 1 dec

Dossier Minister

5.2.1

325 eindbijeenkomst Platform Hypotheken 5.1.2.e

326 271.2 Conclusies en samenvatting Borging

prijsdifferentiatie middenhuur versie 7

december 2020_19913437_l.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

327 271.1 210107Bespreeknotitie Advies AKD.pdf 5.1.2.e

Datum

Kenmerk
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328 bijiage woningmarkt pakket FIN def.docx - geen
exacte datum

5.2.1

329 financiele plaatje wonen bouwen pakket n.v.t.

330 269.10 210111 Definitief concept Verslag BO
Wonen NB en Woondeal SGE

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

331 239. Nota BO 18 januari Actieprogramma Dak-

en Thuisloze Jongeren
5.1.2.e

332 2021 01 19 - Voortgang Opgaven Middelen

Woningcorporaties (2)
5.1.2.e

333 Opiegnota Hypotheekgarantie Bonaire (1) 5.1.2.e

334 Nota Voortgang Kamerbrief Actieplan

Consumentenkeuzes

5.1.2.e

335 BRIEF EK Woonkansen in bet middensegment 5.1.2.e

336 240. Conceptbrief uitvoering motie Beckerman 5.2.1

337 242.Nota uitvoering motie Beckerman 5.1.2.e

338 271. Middenhuur Utrecht mail.pdf 5.1.2.e

339 Aanbieden kamerbrief Platform Hypotheken
2020

5.1.2.e

340 Actieagenda Wonen 5.1.2.e

341 271.4 Afstemmen middenhuur Utrecht.pdf 5.1.2.e

342 241. Getekende brief uitkomsten aanpak goed

verhuurderschap
5.1.2.e

343 Aanbieden TK-brief opgavenmiddelen aan MR

(1)

5.1.2.e

344 244. 1. Nota Dossier behandeling

initiatiefwetsvoorstel Nijboer EK
n.v.t.

345 243. Nota bij BO VWS-BZK-VNG over

zelfredzame dak- en thuisloze

(re)migrantengezinnen met de Nederlandse

5.1.2.e

346 269.3.1 210305 Bijiage

Woningbouwplannen_100+.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

347 340. Verkoop onder voorwaaarden -Nota

beantwoording brief gemeente Eindhoven en

Trudo rondom verkoop onder voorwaarden

5.1.2.e

348 134.Verzending 'OM in balans' aan TK en EK.pdf 5.1.2.e

350 269.3.2 210308 Bijiage concept RIA regio Breda
dd 8 maart 2021 tbv bestuurlijk overleg 12
maart 2021.pdf

351 245. Tegemoetkoming verhuurders 5.1.2.e

352 269.3.6 210319 Notitie voor BZK validatie

uitdagingen en financiele tekorten in NB.pdf
5.2.1

Datum
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353 269.3 Definitieve stukken Noord-Brabant voor

validatie.pdf
5.1.2.e

354 Aanbeveling leennormen hypotheek ESRB 5.1.2.e •

355 Antwoord op brief Bestuurlijke Tafel Wonen

Haaglanden, Robin Paalvast, mbt Opgave

huisvesting

5.1.2.e

356 136. Nota wijziging Voorwaarden en Normen

NHG ljuli2021.pdf
5.1.2.e

357 314.3 BiJLAGE 1 bij Reaction on VN_NPRZ n.v.t.

358 314.4 BIJLAGE 2 bij Reaction on

VN Rotterdams woonbeleid

n.v.t.

359 314.6 BIJLAGE 4 bij Reaction on VN_inzet Vestia
in herhuisvesting

n.v.t.

360 314.7 BIJLAGE 5 bij Reaction on VN_corporaties

toezicht en prest afspraken
n.v.t.

361 246. Afschrift van brief aan de gemeente
Arnhem over een boete voor huisjesmelkers

Reeds openbaar

362 Nota afv starters 5.1.2.e; 5.2.1

363 252.4. QA's AO Wonen en corona Dubbel Zie 364

364 251. 3. Factsheets AO Wonen en corona n.v.t.

365 251. 4. QA's AO Wonen en corona (2) Dubbel Zie 364

366 251.1. Nota Voorbereidingsdossier AO Wonen

en Corona 3 juni
S.l.Z.e

367 252. 1. Nota Voorbereidingsdossier AO Wonen

en Corona 3 juni
5.1.2.e

368 252.3. Factsheets AO Wonen en corona Dubbel Zie 364

369 247. Verzonden brief College BW Arnhem S.l.Z.e

370 Factsheets verantwoordingsdebat definitief 26
05 versie 2

S.l.Z.e

371 248. Verzonden brief TK Huisvesting

Aandachtgroepen
S.l.Z.e

372 251.2. Spreektekst 5.2.1

373 252.2. Spreektekst 5.2.1

374 5. Verslag Financieel Stabiliteitscomite 4 juni
2021 (final)

n.v.t.

375 314.5 BIJLAGE 3 Reaction on

VN_TweebosJnfographic 20210610
n.v.t.

376 nota evaluatie schenkingsvrijstelling eigen
woning

S.l.Z.e

377 314.1 VN Housing - Reactie NL def 16 juni 2021

(s)
S.l.Z.e

378 Wijzigingen wet differentiatie

overdrachtsbelasting VoV herstructurering en
technische wijzigingen

S.l.Z.e

Datum
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379 253. Brief Rapportage werkgroep versterking
beleid huisvesting aandachtsgroepen

5.1.2.e

380 Concept Notitie politieke vijfhoek augustus

doorbouwplan
n.v.t.

381 254. Zienswijze BZK bij Wob-verzoek VWS tav

opvang en huisvesting (re)nnigrantengezinnen

met de NL nationa

5.1.2.e

382 Nota Beantwoording vragen van het lid Van

Haga

5.1.2.e

383 Nota over wijzigingen Nationale Hypotheek

Garantie

5.1.2.e

384 256. 210913 Dossier mondelinge vraag

'Huurders vaker financieel knei dan kopers'
5.1.2.e

385 Nota CPB MEV (ter informatie bij agendapunt

1)

5.1.2.e

386 Nota CPB MEV 2022 5.1.2.e

387 Nota Herstart ontwikkeiing Blauwe Knop 5.1.2.e; 5.2.1

388 257. Nota - Uitkomsten en verwerking

consultatie wetsvoorstel goed verhuurderschap
5.1.2.e

389 Nota beantwoording vragen van PvdAGL

(Eerste Kamer) over evaluatie

schenkingsvrijsteliing eigen won

5.1.2.e

390 0. Geannoteerde agenda FSC 8 okt 2021 n.v.t.

391 2.1 Opiegnota recente ontwikkelingen

woningmarkt (t.b.v. FSC 8 okt 2021)
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

392 2.3 Ontwikkelingen aflossingsvrije hypotheken
(t.b.v. FSC 8 okt 2021)

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

393 Bijiage 2 startersmaatregelen n.v.t.

394 Bijiage 3 Fiches betaalbaarheid

augustusbesluitvorming
n.v.t.

395 Bijiage 3 label met effecten n.v.t.

396 Bijiage 4 Tijdspad voor reguleren

huurprijsstijging in vrije sector
n.v.t.

397 Bijiage 6 Overige fiches en bijiagen

Augustusbesluitvorming
5.1.2.e

398 287 Cycliciteit van de woningmarkt.pdf n.v.t.

399 287.1 Rapport Cycliciteit van de

Woningmarkt.pdf
n.v.t.

400 Nota kennismakingsgesprel PERSOONSNAAM 5.1.2.e

401 284.12.1 Sectorbeeld+2018 (1)

402 Nota Tweede Kamer brief Aanpak woningmarkt

tbv coalitieoverleg
5.1.2.e

Datum
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403 271.3 Memo borgen prijs-kwaliteitverhouding

middenhuur versie 7 december

2020_19913731_l.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.e

349 244. 20210312 Samenvatting

wetsvoorstellenHWPSO

n.v.t.

404 185. Appreciatie gewijzigde moties.pdf Reeds openbaar

405 196. Tijdelijke wet verlenging tijdelijke

huurovereenkomsten NRP versie 0.2 (l).pdf
Niet openbaar 5.1.2.i

406 2019 05 28 Groslijst woningmarktmaatregelen

vl2.pdf
n.v.t.

407 226. aanwezigheid Minister BZK n.v.t.

408 244. 2. Spreektekst (1) 5.2.1

409 244. 4. QA's (1) 5.2.1

410 284.3 Bijlage 1 Signaal Vestia woningen

Leersum (kort).pdf

411 284.5 Bijlage 3 Concept-jaarverslag

adviescommissie geschilbeslechting

prestatieafspraken Woningwet 2018.pdf

5.1.2.b; 5.1.2.e

412 284.6 Bijlage 4 Concept-Begroting 2019

adviescommissie geschilbeslechting.cie.pdf
5.1.2.b

413 284.7 Bijlage 5 19 09 05 Concept Reflectie

adviescommissie geschilbeslechting

prestatieafspraken Woningwet vwhr.pdf

5.1.2.e

414 284.8 Bijlage 6 persbericht geschil rotterdam

17052019.pdf

415 331.4 Begroting Nijmegen - Stationsgebied

Nijmegen.pdf
Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b

416 betaalbaarheidspakket woningmarkt voor

coalitieoverleg def
n.v.t.

417 Bijlage 1 Overzicht voorstellen (voor de

verkiezingen)
n.v.t.

418 Brief_onderzoek naar de hypotheekmarkt in

Nederland, Duitsland en Belgie.pdf
n.v.t.

419 dossier mondeling vragenuur Ouder echtpaar

weggejaagd uit woning door psychiatrisch

patient.pdf

5.2.1

420 Hypotheekschuldmonitor en update aanpak

aflossingsvrije hypotheken.pdf
n.v.t.

421 Kopie van Brief_ Aanpak misstanden EU-

arbeidsmigranten (l).pdf
n.v.t.

Datum
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422 MvT Tijdelijke wet verlenging tijdelijke

huurovereenkomsten NRP versie 0.2.pdf
5.2.1

423 Nota gesprek Hoekstra woningmarktpakket.pdf n.v.t.

424 Nota_kennismakingsgesprek persoonsnaam

(directeur NHG).pdf
5.1.2.e

425 Varianten uitbreiding wetsvoorstel

huurverlaging
n.v.t.

426 voorstel stimuleringsregeling ouderen n.v.t.

427 269.3.3 210317 Bijiage Investeringen in infra en

mobiliteit - RIA Regio Breda.pdf
5.1.2.e

428 269.3.4 210318 Bijiage MRE inventarisatie

financieel tekort op infra.pdf
5.1.2.b

429 269.3.5 210319 Bijiage knelpunten en

onrendabele toppen per gemeente.pdf

5.1.2.b

430 269.9Bijlage agendapunt 4.B Woensel Zuid -

kenmerken en prioritaire thema's opgesteld

door Eindhoven.pdf

Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

431 274. Bijiage 1 Overzicht

aandachtsgroepen(l).pdf

432 276. RE 3 mondelinge vragen t.b.v. bet

vragenuur 2 april 2019 .pdf
5.1.2.e

433 276.1 B. Verzonden brief BRIEF WGO

middenhuur beleggers koopstarters.pdf

434 276.3 Dossier mondelinge vraag SP VN

mensenrechten.pdf

5.1.2.e; 5.2.1

435 277.1 Begroting Alkmaar Overstad.pdf Dubbel Zie 436

436 277.4 Begroting Alkmaar Overstad.pdf Deels openbaar,

uitgestelde

openbaarmaking;

5.1.2.b

437 278.3 Toekenning aanvraag

Woningbouwimpuls 2020.pdf

438 280.1 bespreekpunten Rotterdam.pdf 5.1.2.e

439 280.3 aangescherpte voorstellen NPRZ.pdf 5.2.1

440 280.4 toelichting GV.pdf 5.1.2.e

441 271. Middenhuur Utrecht.msg DUBBEL, zelfdeals

regel345

442 278. Dossier WBI Westland Waelpolder.pdf

443 Opties voor jongeren en starters op de

woningmarkt met tabel_def
5.1.2.e; 5.2.1

Datum
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