
 

Artikel 53a 

1. Een door Onze Minister aan te wijzen onafhankelijke instantie draagt er, door daartoe deskundige 
instanties aan te wijzen, zorg voor dat bij elke toegelaten instelling mede ter plaatse een 
onderzoek kan worden verricht naar: 

a. de resultaten van haar werkzaamheden, zowel uit het oogpunt van het belang van de 
volkshuisvesting als van het maatschappelijke belang van die werkzaamheden; 

b. de wijze waarop de belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld invloed uit te oefenen op 
het beleid, en 

c. de kwaliteit van de governance. 
 
2. De toegelaten instelling draagt er zorg voor dat het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, ten minste 

een maal per vier jaar door de daartoe door haar te benaderen deskundige instantie, bedoeld in 
dat lid, wordt afgerond. De kosten van dat onderzoek komen voor haar rekening. Onze Minister  
kan de termijn van vier jaar, genoemd in de eerste volzin, verlengen of opschorten. 

3. De deskundige instantie, bedoeld in het eerste lid, stelt telkens binnen zes weken na afloop van 
een onderzoek een rapport met haar bevindingen vast. Zij zendt het rapport onverwijld na de 
vaststelling daarvan aan de toegelaten instelling. 

4. De toegelaten instelling zendt een rapport als bedoeld in het derde lid, vergezeld van de zienswijze 
van de raad van commissarissen en het bestuur daarop, binnen zes weken aan Onze Minister, alle 
belanghebbenden en degenen die in het kader van het onderzoek hun zienswijze hebben 
gegeven. Zij stelt voorts het rapport binnen die termijn langs elektronische weg algemeen 
verkrijgbaar. 

5. Een rapport als bedoeld in het derde lid is mede onderwerp van het overleg, bedoeld in artikel 43, 
tweede lid en dat bedoeld in artikel 44 tweede lid. 

  



Uit de memorie van toelichting bij Voorstel van wet dd 3 juli 2020: 

3.5.4 Vereenvoudigingen ten aanzien van visitaties  

Uit de evaluatie van de herziene Woningwet kwam naar voren dat visitaties een bijdrage leveren aan 

de maatschappelijke verantwoording over geleverde prestaties, maar dat toegelaten instellingen en 

commissarissen de administratieve lasten hiervan niet als proportioneel ervaren. Om de 

administratieve lasten voor toegelaten instellingen te verminderen, worden twee veranderingen 

voorgesteld.  

Ten eerste acht de regering het niet meer nodig dat toegelaten instellingen binnen zes weken na 

ontvangst de visitatierapporten naar de toezichthouder zenden. Deze kan visitatierapporten immers 

zelf inzien op de website van de toegelaten instelling, die verplicht blijft er zorg voor te dragen dat de 

rapporten binnen zes weken langs elektronische weg algemeen verkrijgbaar zijn en naar de 

belanghebbenden en degenen die hun zienswijzen hebben gegeven worden gezonden. Daarnaast 

publiceert ook de SVWN de visitatierapporten.  

Ten tweede is het niet langer nodig om bij de toezichthouder goedkeuring te vragen voor het met 

een jaar verlengen van de termijn waarbinnen een visitatie moet plaatsvinden. In plaats daarvan 

wordt verlangd dat toegelaten instellingen in hun jaarverslag melden dat zij door bijzondere 

omstandigheden gebruik hebben moeten maken van deze mogelijkheid en die keuze daarin 

onderbouwd verantwoorden. Benadrukt wordt dat enkel in uitzonderlijke situaties gebruik gemaakt 

kan worden van deze voorziening, bijvoorbeeld wanneer een visitatie vanwege een fusietraject niet 

binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden. Vervolgens moet de toegelaten instellingen 

binnen het extra jaar alsnog gevisiteerd worden. Het is niet toegestaan een tweede keer in dezelfde 

visitatieperiode gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid. De toezichthouder neemt dit mee in 

haar governance- en rechtmatigheidstoezicht. 


