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Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 26 juni 2015, 

nr. 2015-0000319404 tot aanwijzing van de onafhankelijke instantie, bedoeld 

in artikel 53a, eerste lid, van de Woningwet (Aanwijzingsbesluit Stichting 

Visitatie Woningcorporaties Nederland)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Besluit:

Artikel 1 Aanwijzing 

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) wordt aangewezen als de onafhankelijke 
instantie als bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van de Woningwet.

Artikel 2 Evaluatie 

De Minister voor Wonen en Rijksdienst evalueert 4 jaar na inwerkingtreding van dit besluit de 
doeltreffendheid en effecten daarvan in de praktijk.

Artikel 3 Intrekken aanwijzing 

1. De Minister kan de aanwijzing als onafhankelijke instantie als bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van 
de wet intrekken.

2. Na intrekking van aanwijzing worden de gegevens omtrent de uitgevoerde en in uitvoering zijnde 
visitaties aan een eventuele nieuwe onafhankelijke instantie overgedragen.

Artikel 4 Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Artikel 5 Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit SVWN.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan SVWN.

‘s Gravenhage, 26 juni 2015

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes 
weken na de dag, waarop dit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift 
moet worden gericht aan de Directie Woningmarkt, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar-

schrift zich richt; en
d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.
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