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Onderwerp: Bestuurlijke reactie conceptrapport Vastgoed bij universiteiten deel 2

Geachte heren Visser en Van der Werf,
Op 30 oktober j l . ontvingen wij van u het Conceptrapport van deel 2 van het onderzoek naar
vastgoed bij universiteiten. Graag gaan wij in op de uitnodiging om namens de universiteiten
een bestuurlijke reactie op dit rapport te geven.
Zoals uw Rekenkamer in het rapport aangeeft, staat investeren in huisvesting in dienst van
de kerntaken van de universiteiten: onderwijs, onderzoek en valorisatie. Gezien deze
belangrijke functie en de omvangrijke investeringen die met de huisvesting voor
tienduizenden studenten en medewerkers gepaard gaan, is een professioneel en kwalitatief
hoogwaardig vastgoedmanagement voor de universiteiten van groot belang. Mede daarom
hebben de universiteiten vorig jaar in VSNU-verband een omvangrijk onderzoek naar de
ontwikkeling van de universiteitscampus laten uitvoeren. Het eindrapport van dit onderzoek,
getiteld Campus NL, bevat relevante inzichten en aanbevelingen voor het
vastgoedmanagement van universiteiten en toont de waarde van de universitaire campus
voor studenten, medewerkers en de maatschappij. Uw Rekenkameronderzoek zien de
universiteiten als een belangrijke aanvulling hierop.
De universiteiten zijn verheugd dat de Rekenkamer concludeert dat de onderzochte
universiteiten het vastgoedmanagement en de checks-and-balances bij vastgoedbeslissingen
op orde hebben. Tegelijkertijd stelt de Rekenkamer terecht dat het van belang is om alert te
blijven, gezien de grote en complexe investeringen die op stapel staan én de onzekerheden
ten aanzien van de inkomsten. De Rekenkamer formuleert hiertoe één aanbeveling aan de
minister van OCW en vijf aan de universiteiten. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik
om in te gaan op de manier waarop de universiteiten deze aanbevelingen zullen oppakken.
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1.

Aanbeveling

aan de Minister:

creëer meer eenduidigheid

in de verantwoording

over

huisvestingslasten.
Op dit moment ervaren universiteiten dat zij door verschillende overheidsinstanties
gevraagd worden op verschillende manieren verantwoording af te leggen over
huisvestingslasten. De universiteiten zien dan ook de meerwaarde van het creëren
van meer eenduidigheid. Daarbij is van belang dat er aandacht is voor de gevolgen
op het gebied van administratieve lasten. Ook mag eenduidigheid niet leiden tot het
opleggen van uniforme normen voor huisvestingslasten aangezien er grote
verschillen bestaan tussen de (profielen van) universiteiten en hun
huisvestingssituatie. De universiteiten zijn graag bereid om met de minister in
gesprek te gaan over het eenduidiger maken van de verantwoording over
huisvestingslasten, met inachtneming van deze aandachtspunten.
Met het oog op vergelijkbaarheid van verantwoordingsinformatie wijzen de
universiteiten op de methodiek die vorig jaar is toegepast in het Campus NL
onderzoek. Daarbij wordt uitgegaan van de cijfers van de enkelvoudige
jaarrekeningen, geschoond (daar waar van toepassing) voor baten en lasten van de
geneeskundefaculteiten die deel uitmaken van de UMC's. In het onderzoek van de
Rekenkamer is deze methodiek niet toegepast, terwijl de huisvestingssituatie van de
UMC's buiten het onderzoekskader van de Algemene Rekenkamer valt. Wij verzoeken
u in de factsheets uit te gaan van de Campus NL methodiek.
2.

Aanbeveling

aan de universiteiten:

stel een vastgoedstrategie

op.

Zoals de Rekenkamer in het rapport al beschrijft, onderschrijven de universiteiten
het belang van het opstellen én up-to-date houden van de vastgoedstrategie. Alle
universiteiten hebben een actuele strategie of werken op dit moment, in nauw
overleg met medezeggenschap en Raad van Toezicht, aan het vernieuwen daarvan.
Hierbij kan voor de toekomst dankbaar gebruik worden gemaakt van de uitkomsten
van dit onderzoek en de door de Rekenkamer opgestelde Handreiking Basisprincipes
Vastgoedmanagement. Binnen het Huisvestings Overleg Instellingen (het landelijk
overleg van huisvestingsexperts van de universiteiten) wordt sinds de decentralisatie
van deze taak samengewerkt en worden informatie en best practices gedeeld.
3.

Aanbeveling

aan de universiteiten:

optimaliseer

het

ruimtegebruik.

Het optimaliseren van het ruimtegebruik is voor de universiteiten een belangrijk
instrument om de huisvestingslasten te beheersen. Kern van de opgave is dat de
beschikbare ruimte zowel kwalitatief als kwantitatief goed aansluit bij de activiteiten
van de universiteit en de inhoud van onderwijs en onderzoek. De omvang van de m2
in gebruik heeft effect op de omvang van de lasten in de totale dagelijkse
bedrijfsvoering, en op de (her)investeringen groot onderhoud en (mogelijk)
toekomstige vervanging. Uit Campus NL blijkt dat het de universiteiten de afgelopen
10 jaar gelukt is om een substantiële groei van het aantal studenten (22%) en
medewerkers (4%) te faciliteren binnen een afnemend aantal vierkante meters. Er
heeft kortom al een flinke efficiencyslag plaatsgevonden bij de universiteiten. De
Rekenkamer geeft in het rapport aan dat op twee aandachtspunten kan worden
ingezet om deze lijn door te trekken:
•

Verbetering van informatie over de bezettingsgraad. Alle universiteiten
monitoren de bezettingsgraad van hun gebouwen. Binnen het Huisvestings

Overleg Instellingen vergelijken de universiteiten hoe de bezettingsgraad zich
ontwikkelt. De resultaten hiervan worden gebruikt bij het effectiever sturen
op optimaal ruimtegebruik. Een grote uitdaging bij het verbeteren van de
bezettingsgraadinformatie is de grote diversiteit aan activiteiten waarvoor
ruimtes worden ingezet. Uit het Campus NL onderzoek blijkt dat het voor
onderwijs bijvoorbeeld niet voldoende is om enkel te kijken naar de bezetting
van collegezalen, maar dat ook bibliotheken, horecavoorzieningen,
kantoorruimten, laboratoria, en werkplekken in gangen/hallen worden
gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Dezelfde ruimten worden op andere
momenten weer gebruikt voor andere activiteiten. Daarbij is tevens relevant
dat de gebouwen van universiteiten niet enkel een functie hebben voor de
eigen studenten en medewerkers, maar ook van grote maatschappelijke
waarde zijn: de campus als knooppunt van ontmoeting, innovatie en
bedrijvigheid.
•

Verkenning

van mogelijkheden

van nieuwe onderwijs-

en

huisvestingsconcepten. Mede vanwege de digitalisering van het onderwijs
kijken alle universiteiten naar ontwikkelingen in onderwijsconcepten en de
gevolgen daarvan voor huisvesting. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat
versterking van de onderwijskwaliteit voorop staat. Zoals beschreven in
Campus NL is de verwachting dat nieuwe onderwijsconcepten vooral vragen
om meer flexibiliteit en waarschijnlijk niet leiden tot minder benodigde ruimte
of een reductie van huisvestingslasten.
4.

Aanbeveling

aan de universiteiten:

zorg voor een financiële bijsluiter

bij

besluitvorming.
Goede informatievoorziening aan het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en
de Universiteitsraad over huisvestingsbeslissingen is van groot belang. De
Rekenkamer constateert terecht dat dit bij toenemende complexiteit van
financieringsinstrumenten extra aandacht behoeft. In het onderzoek komt naar voren
dat hier bij universiteiten goede voorbeelden van zijn. De universiteiten zullen op dit
gebied best practices uitwisselen, zodat de informatievoorziening zich bij alle
universiteiten doorontwikkelt. Ook zien wij mogelijkheden om dit in de vorm van
professionaliseringstrajecten verder op te pakken.
5.

Aanbeveling

aan de universiteiten:

versterk de

checks-and-balances.

De Rekenkamer doet vijf concrete suggesties voor versterking van de checks-andbalances, die met name betrekking hebben op de samenwerking tussen College van
Bestuur en Raad van Toezicht. De Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht
bespreken deze aanbevelingen zowel op sectoraal niveau als binnen de eigen
instelling en bezien in hoeverre en op welke manier de aanbevelingen op de eigen
instelling worden toegepast. De sector vernieuwt daarnaast de Code Goed Bestuur.
De commissie die deze Code gaat herschrijven neemt de aanbevelingen van de
Algemene Rekenkamer mee.
6.

Aanbeveling

aan de universiteiten:

stel een risicoprofiel

op.

De Algemene Rekenkamer beveelt de instellingen aan om een eigen risicoprofiel te
maken om zodoende 'onaangename verrassingen' te voorkomen. De universiteiten
onderschrijven het belang van het maken van een risicoanalyse bij investerings- en

financieringsbeslissingen. Voor 2018 is het onderwerp risicomanagement binnen de
VSNU reeds geagendeerd. De directeuren Financiën van de veertien universiteiten
nemen hierin het voortouw. De aanbeveling van de Rekenkamer wordt hierbij
betrokken.
In uw brief geeft u aan dat het conceptrapport ook ter informatie is verzonden aan de
Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht van de zes onderzochte universiteiten. Gezien
hun grote betrokkenheid bij het onderzoek en het feit dat er in het rapport uitspraken
worden gedaan over de betreffende instellingen, hechten zij er aan ook te reageren op dit
onderdeel van het conceptrapport. In de bijlage bij deze brief treft u derhalve de reacties aan
van de zes onderzochte universiteiten.

Hoogachtend,

Pieter Duisenberg
Voorzitter Vereniging van Universiteiten

Bijlage 1

Feitelijke reactie onderzochte universiteiten

Reactie Universiteit T w e n t e
Tekstuele opmerkingen bij het rapport
•

Pag. 1 1 : de studentenaantallen UT in het tabel komen niet overeen met de aantallen
genoemd op Pag. 16 tabel 2.

•

Pag. 14: in figuur 4 wordt de UTwente foutief aangegeven d o o r T U .

•

Pag. 16: de toelichting op voetnoot nr 9 ontbreekt.

•

Pag. 16: in tabel 2 wordt niet vermeld welke type vastgoed onder dit totaalbeeld
valt. Zo zijn alle sport- en cultuurfaciliteiten eigendom van de UT, dit geldt niet voor
alle andere universiteiten.

Inhoudeliike opmerkingen bil het rapport
•

Pag. 17: Het overzicht bevat onjuiste cijfers over de UT, omdat cijfers 2015 en 2016
zijn gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening van de UT. Enkelvoudig is
gehanteerd omdat de begroting 2017 e.v. eveneens een enkelvoudige begroting is
en niet een met HTT geconsolideerde. De in het overzicht weergegeven cijfers van
2017, 2018 en 2019 zijn afkomstig uit het 'budget 2017- 2020'. Zie hieronder de
juiste cijfers.
afschrijvingen

gebouwen &

Huisvesting

terreinen

lasten

Totaal

Totaal Baten

baten

2015*

17,2

22,2

39,4

312,4

12,6%

2016*

18,7

22,4

41,1

317,8

12,9%

2017**

17,8

20,5

38,3

315,8

12,1%

2018**

17,9
18,4

21,0

38,9

312,9

12,4%

20,5

38,9

311,7

12,5%

2019**

% tov

* gebaseerd op enkelvoudige jaarrekening UT
* * gebaseerd op 'budget 2017-2020'
Pag. 23: energieprestaties gebouwen sommige gebouwen UT:
De UT monitort de energieprestaties van gebouwen in het kader van de Meerjaren
Afspraak energie-efficiency (MJA),met behulp van een energie-monitoringsysteem.
De UT voldoet ruimschoots aan die afspraken door daadwerkelijk een lager verbruik
te realiseren. Terwijl de sector universiteiten binnen de MJA I I I sinds 2005 een
besparing van 7% heeft bereikt, is het gebruik van elektriciteit, gas en warmte door
de Universiteit Twente met 3 0 % afgenomen bij toename van het aantal
medewerkers en studenten en gelijkblijvende oppervlakte. De investeringen in
energieverbetering worden zo ingezet dat een maximaal rendement wordt bereikt.
De focus ligt daarbij op de belangrijkste energiegebruikers (conform ISO 50001).
Veel besparing wordt bereikt door gebruiksafhankelijk regelen. Voorbeeld: als
collegezalen niet zijn gereserveerd worden ventilatie en verwarming uitgeschakeld
doordat de gebouwautomatisering is gekoppeld aan de reserveringsdatabase.

•

Pag. 27: de universiteiten beschikken over weinig inzicht in de tevredenheid van
gebruikers:
Voor wat betreft medewerkers: De UT voert eens per 2 jaar een
medewerkersonderzoek uit waarbij faciliteiten aan de orde komen. Verder zijn er in
het traject om tot het Lange-Termijn- Strategische-Huisvestingsplan (LTSH)
interviews gehouden waarbij tevredenheid van medewerkers over huisvesting is
geïnventariseerd. De uitkomsten zijn meegenomen in het LTSH.
Voor wat betreft studenten: via systematische onderwijsevaluaties wordt de
tevredenheid over onderwijsfaciliteiten geïnventariseerd en waar mogelijk verbeterd.
In het belang van community-vorming en binding met de opleiding is er een
kwalitatief onderzoek gaande over de mate waarin studenten een 'thuisbasis' vanuit
de opleiding ervaren en welke faciliteiten daarbij verbeterd kunnen worden.

•

Pag. 33: de interne auditafdeling van de UT zou vooral gericht zijn op controle van
de jaarrekening. Dit is niet juist. Deze auditafdeling voert periodiek audits uit bij de
diensten (op het gebied van ICT, M&C, FB).

Tekstuele opmerkingen bij de factsheets UT
De factsheets/two-pages van de UT is een accurate weergave van de door de UT
aangeleverde informatie m.u.v. onderstaande opmerkingen:
•

Pag. 48 paragraaf Governance: Gebouw Technohal is onderdeel van het LTSH en
hoort niet thuis in deze opsomming.

•

Pag. 48 paragraaf Governance: Gebouw Gallery is onderdeel van het Masterplan
Kennispark en Gebouw Hogekamp is programmatisch wel opgenomen in het LTSH én
in de Visie Studentenhuisvesting. Financiële verantwoording vindt buiten het LTSH
plaats aangezien de UT hierin geen financierende partij is.
Pag. 48 Casus:
De private partij The Gallery B.V. wordt expliciet genoemd. Wij verzoeken 'The
Gallery B.V.' weg te laten in de factsheet
De zin 'met de huuropbrengsten....voor
geheel correct. Een garantstelling
de de verhurende

geldt dat niet' is niet
In dit geval heeft

B.V. het recht aanspraak te doen op de garantstelling

UT en kan zich bij een achterstallige
wordt voorgesteld

de investeringen

kun je niet terugverdienen.

betaling van VVI bij de UT melden.

deze zin te vervangen

door: Met de huuropbrengsten

van de
Daarom
is de

100% kleindochter

van de Universiteit

huurverplichtingen

te voldoen. Hierdoor wordt geen aanspraak gemaakt op de

huurgarantie

door verhuurder.

Twente in staat aan haar

De gedane investeringen

worden

niet

terugverdiend.
•

Pag. 48 Casus: naast de nieuwe huurders Designlab en Collegezaal van de Toekomst
zijn er ook externe huurders gevonden.

Reactie Tilburg University
•

Op bladzijde 20 van het rapport wordt de vastgoedstrategie van Tilburg University
als goed voorbeeld genoemd met daarin alle van belang zijnde elementen.

•

Op biz. 25 onder 3.2.6 wordt niet vermeld dat Tilburg University voldoet aan de door
de minister van Financiën vastgestelde regels voor het gebruik van en de
verantwoording over financiële derivaten door (semi)publieke instellingen. Dat zou
kunnen worden toegevoegd waardoor een completer beeld ontstaat.

•

Bijlage 1 bevat per universiteit een factsheet met op de eerste pagina enkele
(vastgoed)kerngegevens. De tweede pagina bevat ook bevindingen die zonder de
context uit het rapport een eenzijdig beeld oproepen. Wil men de bevindingen toch
weergeven dan zouden ten aanzien van Tilburg University onze opmerkingen zijn:

Vastgoedstrategie
De toonzetting van de eerste alinea lijkt minder positief dan de tekst op bladzijde 20.
Voorstel om het tekstuele deel

maar de resultaten van deze verschillende scenario's

worden niet in het document besproken." weg te laten. Dit is eerder doorgegeven aan de AR
maar in dit deel van het rapport toch overeind gebleven. Bij de criteria voor een goede
strategie wordt dit punt ook niet genoemd. (NB: hier gaat het om het in beeld brengen van
de volledige doorrekeningen van alternatieve scenario's die gewogen zijn om tot de
eindstrategie te komen. In het proces op weg naar het definitieve strategiedocument blijven
niet alle tussentijdse scenario's 1-op-l behouden en wordt een afweging gemaakt ten
aanzien van wat wel en wat niet gepresenteerd wordt in het einddocument.
Het zou bijzonder gewaardeerd worden als aan het einde van dit tekstblokje dezelfde
strekking zou kunnen worden toegevoegd als op bladzijde 20: "De strategie bevat volgens de
AR alle elementen die van belang zijn voor een goede vastgoedstrategie."
Governance
Het CvB en het Stichtingsbestuur (RvT) hebben de voorlopige bevindingen besproken en
afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.
Casus OZC
De zinsnede "het begrote bedrag

te realiseren": voorstel om dit te vervangen door "de

universiteit heeft vastgehouden aan het begrote bedrag en in de aanbesteding een
taakstelling geformuleerd om zo veel mogelijk van het programma binnen dit budget te
realiseren. Dat gehele programma is uiteindelijk ook gerealiseerd."
Reactie Maastricht University
•

In de factsheet van de UM op pagina 44 onder de kop "Vastgoedstrategie" wordt
gerefereerd aan de convenant met de PL en de gemeente over Tapijn. Uit de tekst
blijkt niet dat het specifiek over Tapijn gaat. Het lijkt of deze opmerking betrekking
heeft op de gehele vastgoedportefeuille.

•

Op pagina 31 wordt de goedkeuring van budgetoverschrijdingen door de RvT
beschreven, waarbij naast Leiden ook Maastricht (ten onrechte) met name worden
genoemd. De opmerking over de overschrijding is niet van toepassing op de UM.

Reactie Universiteit Leiden
•

Er is sprake van één rentederivaat in plaats van rentederivaten (pag. 25)

•

AIC kijkt wel degelijk naar de processen van Vastgoed, terwijl wordt vermeld (op
pag. 33) dat AIC geen capaciteit zou hebben, hetgeen niet overeenstemt met wat
vermeld wordt in de factsheet van de Universiteit Leiden op pagina 42.

Reactie Universiteit Utreclit
Samenvatting
De UU vraagt de volgende wijzigingen op te nemen in de factsheet UU (pagina's 49 en 50):
•

Bij onderdeel 'Vastgoedmanagement' aandeel huisvestingslasten als percentage van
de totale baten: dit moet zijn 12,3 % in plaats van 16 %.

•

Bij onderdeel 'Governance': hier toevoegen: "De RvT ontvangt en bespreekt elk
kwartaal een overzicht van de lopende en in voorbereiding zijnde
vastgoedprojecten".

•

Bij 'casus huisvesting faculteit diergeneeskunde': het genoemde percentage 10 %
moet zijn 8 %.

Toelichting
In bijlage 1 van het rapport zijn factsheets toegevoegd van de 6 onderzochte universiteiten.
Deze factsheets zijn niet vooraf afgestemd met de desbetreffende universiteiten. Omdat het
rapport nog een conceptstatus heeft, gaan we ervan uit dat er nog gelegenheid is voor
aanpassing indien sprake is van feitelijke onjuistheden. Wij hebben de volgende
opmerkingen:
1. Hoogte

huisvestingslasten

Voor wat betreft de door de AR gebruikte data voor inventarisatie van de hoogte van de
huisvestingslasten bij de 6 onderzochte universiteiten worden de volgende opmerkingen
gemaakt:
a.

De onderbouwing voor de getoonde ontwikkeling van de huisvestingslasten ten
opzichte van de ontwikkeling van de totale baten ontbreekt, waardoor een verificatie
niet mogelijk is. In het proces van hoor/wederhoor dient dit alsnog mogelijk te
worden gemaakt.

b.

Vermoedelijk zijn de cijfers van de geconsolideerde jaarrekening gebruikt. Omdat bij
de consolidatie baten en lasten van deelnemingen zijn verdisconteerd ontstaat er
geen correct beeld van de universiteit. De enkelvoudige jaarrekening van de
universiteit is geschoond voor deelnemingen en geeft daarom een beter beeld.

c.

Bij de universiteiten met een faculteit geneeskunde wordt bovendien opgemerkt dat
de huisvesting van die faculteit fysiek en ook financieel is verdisconteerd in de
huisvesting van het universitair medisch centrum, waar de faculteit deel van
uitmaakt. De Raad van Bestuur van het UMC is verantwoordelijk voor de governance
(inclusief financiële sturing) m.b.t. het desbetreffende vastgoed, hetgeen buiten het
beoordelingskader van het AR onderzoek valt. Vanwege verslaggevingseisen zijn de
financiële data van de faculteit geneeskunde onderdeel van de jaarrekening van de
8

desbetreffende universiteit. Om de financiële data voor het AR onderzoek in
overeenstemming te brengen met de scope van dat onderzoek dient derhalve te
worden uitgegaan van de cijfers uit de enkelvoudige jaarrekening geschoond voor
baten en lasten van de faculteit geneeskunde.
d.

Voor wat betreft de UU in het bijzonder wordt in een voetnoot van de factsheet
opgemerkt dat de UU in het kader van de nieuw vastgestelde vastgoedstrategie de
huisvestingslasten heeft gemaximeerd op 15 % ten opzichte van de totale
opbrengsten van de enkelvoudige jaarrekening. Dit is niet correct. Dit
maximumpercentage heeft betrekking op het totaal van de woonlasten, en betreft
derhalve de huisvestingslasten + de facilitaire lasten welke zijn verbonden aan het
gebruik van het vastgoed (o.a. schoonmaak, beveiliging, dagelijks onderhoud,
receptietaken). Bovendien is deze norm exclusief de faculteit geneeskunde (zie
hiervoor sub 3). De nulmeting voor huisvestingslasten en facilitaire lasten voor het
jaar 2016 komt voor de UU uit op 12,3 % huisvestingslasten (huisvestingslasten cf.
definitie jaarrekening plus afschrijvingslasten gebouwen minus opbrengst verhuur) +
2,5 % overige facilitaire lasten = 14,8 % woonlasten (zie specificatie in de bijlage).
De UU kiest voor deze integrale woonlastenbenadering omdat de sturing op vastgoed
volgens de nieuwe vastgoedstrategie dient uit te gaan van het principe van Total
Cost of Ownership.

e.

In de door de AR getoonde factsheet van de UU staat dat de UU circa 16 % van de
totale baten besteed aan huisvestingslasten. Uit het hierboven gesteld sub d wordt
duidelijk dat er een groot verschil is tussen de door de UU onderbouwde norm,
waarbij de huisvestingslasten zijn berekend op 12,3 % van de omzet en het door de
AR gebruikte cijfermateriaal. Vanwege onjuiste beeldvorming verzoeken wij in plaats
van de genoemde 16 % dit hier aan te passen naar 12,3 %.

2.

Governance.

Graag hier toevoegen: De RvT ontvangt elk kwartaal een overzicht van de lopende en in
voorbereiding zijnde vastgoedprojecten.
3. Casus huisvesting

faculteit

diergeneeskunde.

In plaats van de genoemde 10 % als aandeel van diergeneeskunde in de gebouwenvoorraad
UU graag hier opnemen: 8 % (afgerond 27.000 m2 FNO tegenover afgerond 332.000 m2
FNO).
Reactie Wageningen University & R e s e a r c h
Het rapport stelt dat Wageningen Universiteit geen integrale vastgoed strategie heeft.
Wageningen Universiteit is van mening dat er wel een huidige vastgoedstrategie is, in de
vorm van een aantal samenhangende documenten. Met name:
Strategisch plan WUR
Campus strategie
Studentenprognose
Meerjaren investeringsplanning
Vastgoedanalyse

Vastgoedrapportage
Meerjarenplan onderhoud (MJOP)
Deze verschillende documenten bij elkaar bevatten de elementen die de Rekenkamer
aangeeft die een vastgoedstrategie moet bevatten in hun handreiking Basisprincipes
Vastgoedmanagement.
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