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Nr. 63  AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT C.S. 
Ontvangen 10 december 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Artikel I, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel 5 wordt aan onderdeel a een zinsnede toegevoegd, 
luidende: wordt «, en» vervangen door een puntkomma;. 

2. Onderdeel 5, onderdeel b, komt te luiden: 
b. in onderdeel d «slechts kan besluiten» vervangen door «slechts 

besluit» en de punt vervangen door «, en»;. 

3. Aan onderdeel 5 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
c. een onderdeel toegevoegd, luidende:
e. indien geen voordracht is gedaan als bedoeld in onderdeel a of b, de 

raad van toezicht er zorg voor draagt dat hetzelfde aantal commissarissen 
uit de huurders van de woongelegenheden van de toegelaten instelling 
wordt benoemd als waarop een zodanige voordracht betrekking zou 
kunnen hebben gehad, met dien verstande dat door die benoeming niet in 
strijd met het bepaalde bij of krachtens dit artikel mag worden gekomen. 

4. Onderdeel 6 komt te luiden: 
6. Het tiende lid (nieuw) komt te luiden: 
10. Het aantal op grond van het negende lid, onderdeel a of b, voorge-

dragen commissarissen of het aantal op grond van het negende lid, 
onderdeel e, benoemde commissarissen, is zodanig, dat zij tezamen ten 
minste een derde deel en niet de meerderheid van de raad van toezicht 
kunnen uitmaken. 

Toelichting  

Een toegelaten instelling moet er zijn voor de huurder en niet 
andersom. Zij dienen een belangrijk onderdeel te vormen van het intern 
toezicht van een toegelaten instelling. Dit amendement stelt daarom dat 
minste een derde van de Raad van Commissarissen van alle toegelaten 
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instellingen dien te bestaan uit huurderscommissarissen. Deze huurders-
commissarissen worden voorgedragen door de huurders. Indien huurders 
niet tot een voordracht komen, krijgt de Raad van Toezicht de opdracht de 
huurderscommissaris(sen) te werven. 
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