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Uw kenmerk 

Geachte 

Op 4 juli jl. heeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) u per brief (kenmerk ILT-
2022/32541) geïnformeerd voornemens te zijn het rapport Toezicht op WSW 
2021 actief openbaar te willen maken op hun website op grond van artikel 3.4 
van de Wet open overheid (Woo). 

Belangrijkste motivatie voor het voornemen tot openbaarmaking van het rapport 
is dat de toezichtbevindingen over de naleving van de beleidsregels door WSW en 
over de beheerste en integere bedrijfsvoering van WSW bekend moeten zijn bij 
de achtervangers (BZK, VNG en gemeenten) en de Tweede Kamer. De 
achtervangers zijn immers risicodrager voor de door WSW geborgde leningen en 
moeten zich hierover verantwoorden aan de Tweede Kamer, die deze risico's en 
de verantwoording daarover moet kunnen controleren. Bovendien mag 
transparantie van onderzoek door de Aw als overheidsorgaan en toezichthouder 
worden verwacht, inclusief het afleggen van verantwoording hierover. 

Procedure 
In genoemde brief heeft de Aw u verzocht om uiterlijk 18 juli jl. een zienswijze te 
geven namens WSW bij hun voornemen tot actieve openbaarmaking van dit 
rapport alvorens een besluit wordt genomen over deze openbaarmaking. In deze 
brief heeft de Aw u ook geïnformeerd eveneens een schriftelijke zienswijze te 
vragen aan het bestuur van een belanghebbende woningcorporatie op grond van 
de artikelen 1:3 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aangezien 
deze belanghebbende woningcorporatie expliciet in het rapport wordt genoemd. 

Zienswijzen 
Op 18 juli jl. heeft de Aw de zienswijze van WSW ontvangen. 

belanghebbende 	 ' heeft aan de Aw laten weten geen gebruik 
te maken van de mogelijkheia om een zienswijze te geven bij hun voornemen tot 
actieve openbaarmaking van het rapport. Ik ga er daarom vanuit dat de 
belanghebbende geen bedenkingen tegen openbaarmaking heeft en zal overgaan 
tot besluitvorming. 
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Uw zienswijze heb ik in mijn belangenafweging meegenomen. Ik verwijs hiervoor 
naar het onderdeel Overwegingen in dit besluit. 

Wettelijk kader 
Het voornemen tot openbaarmaking van het rapport Toezicht op WSW 2021 valt 
onder de reikwijdte van de Woo. Voor de relevante Woo-artikelen verwijs ik u 
naar bijlage 1. 

Besluit 
Ik heb besloten uw zienswijze niet over te nemen en over te gaan tot 
openbaarmaking van het rapport Toezicht op WSW 2021. Alle persoonsgegevens, 
inclusief handtekeningen, in het rapport worden niet openbaar gemaakt. 

Overwegingen 
U geeft aan moeite te houden met het feit dat in het rapport over WSW wordt 
ingegaan op individuele deelnemers. Bij de zienswijze tot openbaarmaking van 
het rapport Toezicht op WSW 2021 heeft u aangegeven dat hier financiële risico's 
en reputatierisico's voor de deelnemer aan kunnen kleven. 

Ik heb besloten om geen wijzigingen aan te brengen in het rapport naar 
aanleiding van deze opmerking, aangezien ik van de betreffende deelnemer als 
belanghebbende geen zienswijze heb ontvangen bij mijn voornemen tot 
openbaarmaking van het rapport. Ik ga er daarom vanuit dat de belanghebbende 
geen bedenkingen tegen openbaarmaking van deze gedetailleerde en specifieke 
informatie heeft. Ik zie ook geen redenen op grond van de artikelen 5.1 en 5.2 
van de Woo om openbaarmaking achterwege te laten. 
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Tot slot zal ik alle persoonsgegevens, inclusief handtekeningen, in het rapport niet 
openbaar maken op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d van de 
Woo, aangezien het persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 
87 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer maak ik namen ook niet openbaar op grond van artikel 
5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo. 

Uitgestelde openbaarmaking 
De feitelijke openbaarmaking van het rapport Toezicht op WSW 2021 vindt niet 
eerder plaats, dan twee weken na dagtekening van dit besluit, conform artikel 
3.1, vierde lid, van de Woo. Op deze wijze wordt aan u de mogelijkheid geboden 
om de openbaarmaking op te schorten. Dit kan door het indienen van een 
bezwaarschrift en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van 
voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen. 
Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is 
ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de 
uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke 
openbaarmaking wordt overgegaan. 

Bezwaarprocedure 
U kunt tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift 
indienen binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Dit betekent dat 
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uw brief vóór het verstrijken van die termijn door het ministerie van BZK 
ontvangen moet zijn. Het tijdstip van ontvangst is het moment dat BZK uw 
bezwaar per post, fax of contactformulier heeft ontvangen. Dient u uw 
bezwaarschrift per fax of contactformulier in, dan moet het ondertekende 
bezwaarschrift binnen 1 week ook per post bij het ministerie van BZK zijn 
ontvangen. 

Zet in uw bezwaarschrift: 
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• uw naam en adres 
• de datum 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee) 
• waarom u bezwaar maakt 
• uw handtekening 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. de Directie 
Constitutionele Zaken en Wetgeving 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Online formulier voor bezwaarschriften 

Wilt u zeker weten dat uw bezwaarschrift op tijd aankomt? Dan kunt u met behulp 
van het formulier "bezwaarschrift indienen 
BZK" (httbs://www.rijksoverheid.n1/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-
zaken-en-koninkriiksrelaties/contact/bezwaarschrift-indienen/formulier-
bezwaarschrift-indienen-bzk) een afschrift sturen. 
Let op: Uw bezwaarschrift moet binnen 1 week ook per post zijn ontvangen, 
omdat het moet zijn ondertekend. Voor het halen van de bezwaartermijn geldt de 
datum van het eerst ontvangen document. 

Plaatsing op internet 
De openbaar gemaakte stukken worden geanonimiseerd op de website van de ILT 
en op www.rijksoverheid.nl  geplaatst. 

Publicatie besluit 
Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. 

Afschrift aan belanghebbende 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbende. 
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Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 	 2022-0000563217 

Hoogachtend, 

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening 

Namens deze 
De Directeur-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen 

Pagina 4 van 4 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

