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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34468 

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en 

enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal 

wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer. 

 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel IX 

11 → 17 (Albert de Vries) over meer invloed voor de algemene ledenvergadering 

 

Eén van de doelen van de huidige Woningwet is om huurders meer invloed te geven op het 

beleid van woningcorporaties. Tegelijk is er een beperkt aantal corporaties dat nog de 

verenigingsvorm gebruikt, waar dezelfde Woningwet gezorgd heeft voor een verschuiving 

van invloed van de Algemene Ledenvergadering naar de Raad van Toezicht (in de 

wetstekst ‘Raad van Commissarissen’). Hierdoor is het evenwicht verstoord en dreigen 

verenigingen te ontstaan waarin de Algemene Ledenvergadering nauwelijks invloed heeft 

over de richting van de woningbouwvereniging. De indiener hecht aan een onafhankelijke 

positie voor de Raad van Toezicht om het beleid en het beheer van de corporatie kritisch te 

kunnen beoordelen, maar bij een vereniging zou dit zoveel mogelijk in samenspraak met 

de ALV moeten gebeuren. Daarom legt dit amendement vast dat de ALV een advies kan 

geven over de oordelen die de Raad van Toezicht, op basis van artikel 26, eerste lid, van 

de Woningwet hoort te geven over belangrijke beslissingen van de corporatie. Daarnaast 
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 blad 2 

 

 

kan een advies gegeven worden over de benoeming van nieuwe bestuursleden, een besluit 

met een grote invloed op de corporatie.  

De Raad van Toezicht kan slechts gemotiveerd van de adviezen afwijken, waardoor ze 

gewicht krijgen. Als er verschillen van inzicht zijn tussen de ALV en de RvT worden die 

helder en kan de Autoriteit Woningbouwcorporaties nader onderzoek doen naar de 

behartiging door de vereniging van de belangen van alle belanghebbenden. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, de 

Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

 

Moties 

 

12 (Albert de Vries en Van der Linde) over het tegengaan van de ongewenste gevolgen van 

te hoge huren 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

13 (Ronnes) over de bijdragen van de niet-DAEB-tak van een corporatie aan de DAEB-tak 

Ingetrokken. 

 

14 (Bashir) over meer zeggenschap voor huurders bij de verkoop van sociale 

huurwoningen 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en 

Monasch. 

 

15 (Van Vliet) over tijdelijke verhuur aan statushouders 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA. 

 

 

 

 


