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Geacht bestuur,

OP grond van het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) beoordeelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting
(CFV) jaarlijks de financiële continuiteit van uw corporatie en brengt daarover advies uit aan de minister voor
Wonen en Rijksdienst. Op basis van uw ingediende prognosegegevens 2014- 2018, uw
verantwoordingsgegevens 2013 en andere informatie heeft CFV risicogericht onderzoek gedaan. In deze
toezichtbrief treft u de resultaten van het onderzoek bij uw corporatie aan.

1. Beoordeling
De beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen die van invloed kunnen zijn op de financiële
continuiteit van een corporatie. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële verantwoording, behoud
maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht
vermogen.
Het onderzoek door CFV vindt plaats aan de hand van signalen. In de beleidsregels 2014 van CFV staan de
signalen pertoezichtterrein vermeld. Voor een toelichting op de toezichtaanpak en gehanteerde normen kunt
u terecht op de website van CFV (www.cfv.nl). Het bij uw corporatie uitgevoerde onderzoek geeft CFV geen
aanleiding tot opmerkingen.

2. Interventies 2014
De hiervoor beschreven beoordeling geeft CFV geen aanleiding tot het doen van interventies.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer H.A.i. Vermaas.
CFV informeert de minister en uw raad van commissarissen over de vorenstaande resultaten van zijn
onderzoek en publiceert deze brief op de website van CFV. Ik verzoek u de voor uw Organisatie relevante
stakeholders hierover te informeren.

Met vriendelijke groet,
CelitraaI Fonds VoIkshuisvesting -

dr, B.J. J her RA
Mahger Toezicht

Bijlage: Kengetallen
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