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 2 Huishoudelijk reglement –  20/03/2019 

 
 

I. DOEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 
Artikel 1 

Dit huishoudelijk reglement is aanvullend op de statutaire bepalingen, conform de meest 
recente gecoördineerde statuten dd. 29/05/2018, en goedgekeurd door de buitengewone 
algemene vergadering van 29/05/2018. 
Voor zover er tegenstrijdheden zouden ontstaan tussen onderhavig reglement en de statuten 
hebben de bepalingen van de statuten voorrang op onderhavige bepalingen. 
 
Dit reglement heeft tot doel, met de inachtneming van de statuten van de huisvestingsmaatschappij en 
de bepalingen van het wetboek van Vennootschappen; art 350 – 436 voor Coöperatieve 
Vennootschap en art 661-669 voor Vennootschappen met een sociaal oogmerk (met uitzondering 
van art 661, eerste lid, 7° en 8° deze zijn volgens de Vlaamse Wooncode niet van toepassing), de 
werking van de diverse bestuursorganen van de huisvestingsmaatschappij vast te leggen in het 
belang van het zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren van de huisvestingsmaatschappij. 
 
 

II. GELDIGHEIDSDUUR EN BEKRACHTIGING 
 
 
Artikel 2 
 
Onderhavig huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de raad van bestuur in vergadering dd. 
14/03/2012 en  gewijzigd  door de raad van bestuur dd 20/03/2019. 
 
De leden van de raad van bestuur zijn gebonden aan dit reglement. Het is van toepassing voor een 
onbepaalde tijd en kan slechts veranderd worden door een 2/3e meerderheid der aanwezigen in een 
geldig samengestelde raad van bestuur (aanwezigheid van minstens de helft van de leden vereist cfr 
art 9 van de statuten)   
 
Iedere bestuurder onderschrijft individueel dit reglement. 
 
 

III. DE BESTUURSORGANEN 
 
 
Artikel 3 
 
Binnen de sociale huisvestingsmaatschappij zijn de volgende bestuursorganen ingesteld: 
 

- de algemene vergadering 
- de raad van bestuur 
- het dagelijks bestuur, tevens toewijzingscomité 
- het comité voor personeels- en bestuurderszaken 
- de voorzitter en/of directeur 
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Conform artikel 14, 15 en 16 van het MB tot bepaling van nadere regels met betrekking tot de interne 
beheersaspecten en de onroerende transacties van de sociale huisvestingsmaatschappijen van 
22/10/2008 hebben volgende bestuursorganen een beraadslagend karakter: 
 

- De algemene vergadering 
- De raad van bestuur 
- Het dagelijks bestuur 
- Het toewijzingscomité 

 

IV. ALGEMENE VERGADERING 

 
Artikel 4 
 
Samenstelling  
De gewone algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.  
 
 
Artikel 5 
 
Vergadermomenten  
De algemene vergadering vergadert elk jaar op de laatste dinsdag van de maand mei, op het uur en 
de plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.  
 
 
Artikel 6 
 
Uitnodiging voor vergadering  
De oproepingen voor de algemene vergaderingen vermelden de agenda en gebeuren bij brief die ten 
minste vijftien dagen voor elke algemene vergadering aan de vennoten wordt toegestuurd. 
 
 
Artikel 7 
 
Beslissingswijze  
De algemene vergadering beraadslaagt, ongeacht het aantal aanwezige leden, en neemt besluiten bij 
gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Het recht om aan de vergaderingen deel te nemen en te stemmen mag overgedragen worden, maar 
alleen aan een vennoot die zelf het recht heeft om de vergaderingen bij te wonen. Elke vennoot mag 
in de Algemene Vergadering slechts vertegenwoordigd worden door één natuurlijke persoon. 
 
Al de vennoten die de regelmatig gevraagde en eisbare stortingen hebben verricht, mogen op de 
Algemene Vergadering stemmen. 
Elk aandeel geeft recht op één stem, doch  voor de aandeelhouders uit de private sector geldt als 
regel dat zij niet aan de stemming in de algemene vergadering mogen deelnemen met meer dan één 
tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen. 
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Artikel 8 
 
Beslissingswijze en -bevoegdheid  
De algemene vergadering beslist over:   

• de goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening en de resultatenrekening  
• het verlenen van kwijting aan de bestuurders en commissaris-revisor 
• de benoeming van bestuurders en de aanstelling van de commissaris-revisor 
• elk voorstel tot wijziging van de statuten (beslissingsrecht mits minstens drie vierde van de 

uitgegeven aandelen op de vergadering vertegenwoordigd zijn en het voorstel drie vierde van 
de uitgebrachte stemmen behaalt.) 

• vaststelling van zitpenningen 
 

V. RAAD VAN BESTUUR 
 
Artikel 9 
 
Samenstelling  
De raad van bestuur bestaat uit:   

- Eén bestuurder voor de provincie Limburg. 
- Twee bestuurders voor de gemeente Houthalen-Helchteren 
- Eén bestuurder voor de gemeente Overpelt 
- Eén bestuurder voor de gemeente Hamont-Achel 
- Eén bestuurder voor de gemeente Peer 
- Eén bestuurder voor de gemeente Zonhoven 
- Eén bestuurder voor de gemeente Neerpelt 
- Twee bestuurders voor de gemeente Lommel. 
- Eén bestuurder voor de gemeente Hechtel-Eksel. 
- Eén bestuurder voor de gemeente Bocholt. 
- Eén bestuurder voor de gemeente Meeuwen-Gruitrode.  
- Eén bestuurder voor de gemeente Bree. 
- Vijf mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de andere inschrijvers dan de 

openbare besturen. 

 

Uiterlijk vanaf 28 mei 2019 bestaat de raad van bestuur uit: 
 
Een bestuurder voor de gemeente Bocholt; 

Een bestuurder voor de gemeente Bree; 

Een bestuurder voor de gemeente Hamont-Achel; 

Een bestuurder voor de gemeente Hechtel-Eksel; 

Een bestuurder voor de gemeente Oudsbergen; 

Een bestuurder voor de gemeente Pelt; 

Een bestuurder voor de gemeente Peer; 

Een bestuurder voor de gemeente Zonhoven; 

Een bestuurder voor de provincie Limburg; 

Een bestuurder voor de gemeente Houthalen-Helchteren; 

Een bestuurder voor de gemeente Lommel; 

2 bestuursmandaten zijn voorbehouden aan de particuliere aandeelhouders. 

Ambtshalve is de directeur of zijn vervanger automatisch lid, met raadgevende stem.  
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De toezichthouder kan deelnemen aan alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en alle andere 
bestuurs- en controleorganen van de vennootschap. 
 
Uit zijn leden kiest de raad van bestuur een voorzitter en twee ondervoorzitters.  De bestuurders 
worden enkel voor de duur van hun mandaat in die hoedanigheid benoemd. 
 
 
Artikel 10 
 
Vergadermomenten  
De raad van bestuur vergadert telkens de belangen het vereisen, in principe éénmaal per maand op 
de zetel van de vennootschap.  
De vergaderdata worden bij voorkeur voorafgaandelijk voor een langere periode in onderling overleg 
tussen de leden bepaald. Met akkoord van de voorzitter kan hiervan uitzonderlijk afgeweken worden. 
 
 
Artikel 11 
 
Voorzitterschap vergadering 
 De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door een 
ondervoorzitter, met voorrang voor de oudste,  of bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder in 
leeftijd.  
 
 
Artikel 12 
 
Uitnodiging en agenda voor vergadering    
Bestuurders die onderwerpen aan de agenda van een volgende vergadering wensen toe te laten 
voegen dienen deze agendapunten schriftelijk en voldoende gemotiveerd 14 kalenderdagen vóór het 
plaatsvinden van de vergadering in te dienen bij de voorzitter dan wel de directeur.  
De agendapunten voor de raad van bestuur worden uiterlijk 3 kalenderdagen voor de vergadering 
overgemaakt aan  de afdeling Toezicht.. 
 
De voorzitter stelt in overleg met de directeur de agenda van de raad van bestuur op. De toegestuurde 
agenda wordt ondertekend door de voorzitter en de directeur. 
 
De agenda van de raad van bestuur dient minimaal 5 kalenderdagen voor het plaatsvinden van de 
vergadering aan de leden per post of e-mail ter beschikking te worden gesteld. 
 
Eventuele bijkomende punten kunnen bij hoogdringendheid en mits akkoord van de helft van de 
aanwezige bestuurders aan het begin van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd. 
Additionele agendapunten die tijdens de vergadering van de raad van bestuur ontstaan dienen te 
worden behandeld in een volgende vergadering. 
 
 
Artikel 13 
 
Beslissingswijze:  
 
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen; 
In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
Bij geheime stemming wordt de beslissing bij staking van stemmen verworpen. 
   
Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de leden van de Raad van bestuur aanwezig 
zijn, behalve wanneer de zaak dringend is en dat in de oproepingsbrieven die aan al de bestuurders 
aangetekend worden toegezonden vermeld wordt.  De oproepingsbrief dient duidelijk en gedetailleerd 
de agendapunten weer te geven. 
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Enkel de beslissingen van de raad van bestuur kunnen openbaar gemaakt worden, voorbereidende 
nota’s niet.  
 
Beslissingen van de raad van bestuur dienen goed gemotiveerd in het verslag te worden opgenomen 
en opgevolgd. 
 
De directeur of zijn vervanger staat in voor de verslaggeving van de vergaderingen van de raad van 
bestuur. Teneinde duidelijkheid naar de verslaggeving toe te scheppen, dient bij ieder agendapunt 
een duidelijk advies of beslissing te worden geformuleerd. De verslagen worden ondertekend door 
voorzitter en directeur. 
 
Het verslag van de vorige vergadering van de raad van bestuur wordt aan het begin van de volgende 
vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Eventueel gemaakte opmerkingen 
worden opgenomen in het volgend verslag van de raad van bestuur. 
De verslagen van de raad van bestuur worden binnen de 5 kalenderdagen nadat de beslissingen 
werden genomen bezorgd aan de afdeling Toezicht. De bestuurders ontvangen eveneens een 
exemplaar van het verslag, hetzij per post, hetzij per e-mail. 
 
 
Artikel 14 
 
beslissingsbevoegdheid 
 
Binnen de perken van de statuten is de raad van bestuur bevoegd voor alle aangelegenheden die niet 
voorbehouden zijn aan de algemene vergadering en beraadslaagt hij over alles wat de vennootschap 
aanbelangt. 
 
De raad van bestuur kan onder meer :  

A - de algemene of bijzondere voorwaarden bepalen van alle contracten zoals die van verkoop, 
ruil, aankoop, verhuring, hypothecaire lening en van alle andere die op de werking betrekking hebben; 
alle onroerende goederen openbaar of uit de hand aankopen en verkopen, alle onroerende goederen 
ruilen of met een hypotheek bezwaren, instemmen met het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen; 

- alle bouwwerken doen uitvoeren; de plannen, bestekken en opdrachten vastleggen; kosteloos   
aan de openbare  besturen de grond overdragen die nodig is voor het aanleggen van het openbaar 
domein; 
 

B. Alle gelden ontvangen; al de bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bij de Deposito- 
en Consignatiekas of elders gedeponeerde waarden terugnemen en de aanwending van de 
beschikbare fondsen bepalen;   
 

 C. Alle onroerende goederen verhuren, opheffing verlenen van alle ambtshalve genomen of  
gevorderde hypothecaire inschrijvingen, van alle beslagleggingen, overschrijvingen van 
dagvaardingen en verklaringen van verzet;  aan alle voorrechten en vorderingen tot ontbinding 
verzaken;  de hypotheekbewaarder van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen ontslaan, 
toestemmen in elke in de plaatsstelling, voorrang en afstand van hypotheekrang; elke gelijkheid van 
rang bedingen, dat alles zowel voor als na de betaling. 
 

D. In elk rechtsgeding de vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of als verweerder, beroep 
instellen, elke beslaglegging op roerende goederen tot hun volledige uitvoering vervolgen. 
 

E. De personeelsleden aanwerven en ontslaan en hun bevoegdheden en bezoldiging bepalen.   
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Wanneer een ander personeelslid dan de directeur een fout begaat, die overeenkomstig de wet op de 
arbeidsovereenkomsten het ontslag wegens dringende reden wettigt, zijn de directeur en een 
bestuurder of twee samen optredende bestuurders bevoegd dat ontslag te betekenen.  
Betreft het de directeur, dan moet het ontslag betekend worden door twee bestuurders.  
Elk ontslag om dringende reden moet medegedeeld worden aan de raad van bestuur tijdens zijn 
eerstvolgende vergadering  en dient te gebeuren met naleving van de vigerende wetgeving en de 
daarop gebaseerde onderrichtingen. 

Aanvullend op of conform de statuten worden volgende taken opgenomen door en bevoegdheden 
toegekend aan de raad van bestuur:  
 

• het bespreken van en beslissen over de visie, het algemeen beleid, de strategische en 
operationele doelstellingen en het evalueren van de werking van de vennootschap binnen dit 
kader 

• het bespreken van en beslissen over onderhoudsplanning, projectplanning, financiële 
meerjarenplanning en het bespreken van de jaarrekening 

• het geven van het mandaat aan het dagelijks bestuur en de directeur om binnen het kader van 
de visie, de doelstellingen en het budget, de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot 
de werking, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid en de beslissingen die 
door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden 

• het bespreken van en beslissen over de door het dagelijks bestuur voorgestelde methodieken in 
functie van informatie aan en beoordeling door de raad van bestuur van de werking van de 
vennootschap  

• het opnemen van alle opdrachten die conform de richtlijnen van de overheid aan de raad van 
bestuur worden toegewezen. 

 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de 
vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door: 

 
1. hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur, die gezamenlijk optreden; 
2.  hetzij een bestuurder en de directeur, die gezamenlijk optreden; 
3.  hetzij twee gezamenlijk optredende bestuurders; 
4.  hetzij, binnen zijn bevoegdheidssfeer, de directeur; 
5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, de bijzondere gevolmachtigden. 

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij 
op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”. 

6. behoudens de gevolmachtigden vermeld in punt 5, dienen de aldus optredende organen van de 
vennootschap aan derden geen bewijs te geven van machtiging of bijzondere volmacht. 

 
De directeur wordt gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 
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VI. HET DAGELIJKS BESTUUR 

 
Artikel 15 
 
Samenstelling  
Het dagelijks bestuur bestaat uit afgevaardigden van de aandeelhouders, komend uit de raad van 
bestuur en verkozen door de raad van bestuur:   

•  de voorzitter van de raad van bestuur 
•  twee ondervoorzitters 
•  vijf bestuurders 

Minimaal 1 lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de privé-aandeelhouders. 
 
Op de eerste raad van bestuur na de AV van 28 mei 2019 zal de samenstelling van het dagelijks 
bestuur als volgt worden aangepast:  
Het dageljks bestuur bestaat uit maximaal 6 leden: 
 

• de voorzitter van de raad van bestuur 
• twee ondervoorzitters 
• drie bestuurders 

 
Hierbij wordt volgende vertegenwoordiging gegarandeerd: 
Een vertegenwoordiger  van de gemeenten Houthalen-Helchteren, Lommel en Pelt  en 
minimum één lid die de privé-aandeelhouders vertegenwoordigt.  
  
 
Ambtshalve is de directeur of zijn vervanger automatisch lid, met raadgevende stem.  
De afdeling  Toezicht kan deelnemen aan alle vergaderingen van de Raad van Bestuur, het dagelijks 
bestuur en alle andere bestuurs- en controleorganen van de vennootschap. 
 
Elk lid van het dagelijks bestuur dient in voldoende mate beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de 
aan dit bestuur toegestane taken. Indien een lid van het dagelijks bestuur  op jaarbasis de helft van de 
vergaderingen niet bijwoont, tenzij er sprake is van overmacht, wordt zijn kandidatuur opnieuw 
voorgelegd aan de raad van bestuur.  
De raad van bestuur kan op elk ogenblik de samenstelling en de bevoegdheden van het dagelijks 
bestuur herzien door aanpassing van dit huishoudelijk reglement. 
 
 
Artikel 16 
 
Vergadermomenten  
Het dagelijks bestuur vergadert in principe tweemaal per maand (met eventuele uitzondering voor juli 
en augustus) op de zetel van de vennootschap. De vergaderdata worden bij voorkeur voorafgaandelijk 
voor een langere periode in onderling overleg tussen de leden bepaald. Met akkoord van de voorzitter 
kan hiervan op vraag afgeweken worden. 
 
 
Artikel 17 
 
Voorzitterschap 
Het dagelijks bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens 
afwezigheid door een ondervoorzitter, met voorrang voor de oudste. 
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Artikel 18 
 
De vergaderagenda 
De vergadernota’s worden uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd aan de leden. Belangrijke 
voorbereidende nota’s worden zoveel mogelijk vooraf bezorgd.  
De agendapunten voor het dagelijks bestuur worden uiterlijk 3 kalenderdagen voor de vergadering 
overgemaakt aan de afdeling Toezicht. 
 
 
Artikel  19 
 
Beslissingswijze  
 
De beraadslagingen gebeuren in een sfeer van collegialiteit en in een klimaat waar iedereen zijn 
gedachten naar voor brengt. Er wordt een consensus nagestreefd. Indien dit niet haalbaar is worden 
de beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen; 
In geval van staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.   
Om geldig te beraadslagen moet ten minste de helft van de leden van het dagelijks bestuur aanwezig 
zijn. Besluiten die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van bestuur, worden gedragen 
door alle leden van het dagelijks bestuur.   
 
Enkel de beslissingen waarvoor het dagelijks bestuur gemandateerd is worden openbaar gemaakt en 
niet de voorbereidende nota’s.  
 
Beslissingen van het dagelijks bestuur dienen goed gemotiveerd in het verslag te worden opgenomen. 
 
De directeur of zijn vervanger  staat in voor de verslaggeving van de vergaderingen van het dagelijks 
bestuur.  Teneinde duidelijkheid naar de verslaggeving toe te scheppen, dient bij ieder agendapunt 
een duidelijk advies of beslissing te worden geformuleerd.  

De verslagen van het dagelijks bestuur worden binnen de 5 kalenderdagen nadat de beslissingen 
werden genomen bezorgd aan de afdeling Toezicht 

Verslagen worden op de eerstvolgende vergadering van het dagelijks bestuur ter goedkeuring 
voorgelegd. De verslagen worden ondertekend door voorzitter en directeur.  
 
Het door het dagelijks bestuur goedgekeurde verslag van de vergadering wordt aan het begin van de 
volgende vergadering van de raad van bestuur ter kennisname voorgelegd, waarna de raad van 
bestuur het verslag bekrachtigt. Eventueel gemaakte opmerkingen worden opgenomen in het verslag 
van de raad van bestuur. 
 
 
Artikel 20 
 
Beslissingsbevoegdheid  
Het dagelijks bestuur heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:  
 
1. Algemene bevoegdheden:  

• het voorbereiden van de raad van bestuur 
• de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur 
• het voeren van een dagelijks beleid  
• het voorbereiden en opvolgen van  projectplanning, financiële meerjarenplanning en 

onderhoudsplanning   
• het voorbereiden van beleidsvisie en –nota’s  
• het opvolgen van de beleidsvisie en –nota’s, zoals beslist door de raad van bestuur   
• het uitdiepen van relevante beleidsaspecten en –opties 
• het verlenen van volmachten aan een beperkt comité of aan de directeur 
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2. Verhuringsaangelegenheden: 
 

• het goedkeuren van de normale toewijzingen van sociale huurwoningen, alsook de versnelde 
toewijzingen, afwijkingen en transitcontracten, na aftoetsing van de wettelijke voorwaarden. 

• het goedkeuren van alle toewijzingen van andere panden (garages, commerciële ruimtes, 
parkeerplaatsen, verhuringen buiten sociaal huurstelsel enz). 

• het afsluiten van (samenwerkings)overeenkomsten die verbonden zijn aan de verhuring van 
alle panden. 

• opvolging allerlei huurdersproblemen 
• het goedkeuren van tijdelijke en permanente bijwoningen die niet wettelijk verplicht zijn en het 

opvolgen van niet-legale bijwoningen 
• het nemen van alle beslissingen inzake opvolging achterstallen van zittende en vertrokken 

huurders welke volgens de goedgekeurde procedure niet door de interne diensten kunnen 
worden afgehandeld  

• opstarten en opvolgen van juridische procedures, met kennisgeving aan de RVB 
• goedkeuring huurlasten 

 
 
3. Aanvragen tot aanpassing van woningen/gebouwen: 
 

• het goedkeuren van aanpassingen aan en rond de sociale huurwoning, welke afwijken van 
typedossiers die door de interne diensten kunnen worden goedgekeurd. 

• het goedkeuren van aanpassingen aan andere gebouwen 
 
 

4.  Aankoop en verkoop van gronden en woningen: 
 

• het al dan niet toepassen van het decretaal recht van voorkoop 
•  het al dan niet toepassen van het recht van wederinkoop of contractueel recht van voorkoop 
• het opvolgen van alle verplichtingen door de kopers van sociale huurwoningen 
• het verkopen van voortuinen aan de kopers van sociale huurwoningen 
• het adviseren van aan- en verkoop van onroerende goederen en daarmee samenhangende 

samenwerkingsverbanden met private of openbare partners. 
• het tijdelijk ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden 
• Intentieverklaringen inzake uitvoering sociale last in het kader van het Grond- en 

Pandendecreet. 
 
 
5. Opvolging van nieuwbouw- en renovatieprojecten: 
 

• opvolging vragen en problemen inzake bouwdossiers na goedkeuring bouw- en 
renovatieprogramma 

• goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met welzijnsorganisaties, private en publieke 
partners  

• opstarten procedures voor aanstelling architecten, studiebureaus of ingenieurs 
• de aanstelling van EPB- of EPC-verslaggevers en van veiligheidscoördinatoren 
• opvolging vragen erelonen na gunning contracten 
• beslissingen in verband met archeologische of milieutechnische onderzoeken 
• goedkeuring (extra)-werken van 10.000 EUR tot 70.000 EUR die met eigen middelen 

gefinancierd worden 
• financiële tussenkomsten aan huurders o.a. bij renovatiewerken 
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6. Prijsoffertes, aankoop van materialen en diensten en gunning van werken: 
 

• het goedkeuren van prijsoffertes voor alle leveringen waarover de interne diensten - volgens 
de goedgekeurde aankoopprocedure - niet zelf kunnen beslissen. 

• het goedkeuren van prijsoffertes voor alle diensten die geen verband houden met het 
gesubsidieerde bouw- en renovatieprogramma voor sociale woningen 

• het goedkeuren van prijsoffertes voor alle werken die geen verband houden met het 
gesubsidieerde bouw- en renovatieprogramma en waarover de interne diensten – volgens de 
goedgekeurde procedure – niet zelf kunnen beslissen. 

• Bovenvermelde leveringen, diensten en werken kunnen gegund worden voor zover de waarde 
van de aankoop, de jaarwaarde van het contract of het bedrag van de werken de 70.000 EUR 
niet overschrijdt en voor zover het de courante werking van de vennootschap betreft, met 
kennisgeving aan de RVB. 
 

 
7. Personeels- en bestuurderszaken: 
 

• het bepalen van de werving- en selectieprocedure bij de invulling van een vacature.  
• het aanwerven of opzeggen van interim-medewerkers, conciërges, toezichthouders, 

jobstudenten of medewerkers met een contract van bepaalde duur 
• de tijdelijke vermindering of vermeerdering van arbeidstijd van personeelsleden 
• het opvolgen van personeels- of bestuurderszaken die door het comité voor personeels- en 

bestuurderszaken of de directeur worden voorgelegd 
 

 
8. Andere gedelegeerde bevoegdheden: 
 

• het verlenen van materiële of financiële steun voor buurtactiviteiten 
• opstarten en opvolgen van alle juridische procedures voor niet-huurdersgebonden 

aangelegenheden, met kennisgeving aan de RVB 
• bepaling van uurloontarieven en andere onderhoudskosten voor werken ten laste van de 

huurders 
• bezwaarschriften bij vergunningsprocedures voor activiteiten die hinder veroorzaken voor de 

huurders of de eigendommen van cvba Kempisch Tehuis 
• beslissingen inzake communicatie en huisstijl van cvba Kempisch Tehuis, met kennisgeving 

aan de RVB   
 
 
Het dagelijks bestuur kan op zijn beurt bepaalde beslissingsbevoegdheden delegeren aan de 
voorzitter en/of aan de directeur. De verleende delegaties worden meegedeeld aan de raad van 
bestuur. 
 
In geval van overmacht of dringende omstandigheden (acute problematiek) kan een bepaalde 
beslissing, welke normaliter door het dagelijks bestuur dient behandeld te worden, autonoom door de 
voorzitter en de directeur genomen worden, mits terugkoppeling achteraf naar het dagelijks bestuur.  
Bij afwezigheid van beiden of één van beiden kan deze beslissingsbevoegdheid respectievelijk in 
deze volgorde worden overgenomen door de ondervoorzitter(s)  of door andere leden van het 
dagelijks bestuur, in volgorde van leeftijd. 
Deze regeling is tevens van toepassing indien de te nemen besluitvorming de voorzitter of de 
directeur rechtsreeks en persoonlijk aanbelangen en urgent ingrijpen noodzakelijk is. 
 
De directeur wordt gelast met de uitvoering van de beslissingen van het dagelijks bestuur  
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VII. COMITE VOOR PERSONEELS- EN BESTUURDERSZAKEN 
 
Artikel 21 
 
Samenstelling 
Het comité P&B bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter(s) en de directeur of zijn vervanger. 
 
 
Artikel 22 
 
Vergadermomenten 
Het comité vergadert telkens als één van de deelnemers hierom vraagt, zo mogelijk aansluitend bij de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur of raad van bestuur. 
 
 
Artikel 23 
 
De vergaderagenda 
De vergadernota’s worden uiterlijk bij het begin van de vergadering bezorgd aan de leden. Belangrijke 
voorbereidende nota’s worden zoveel mogelijk vooraf bezorgd.  
 
 
Artikel 24 
 
Beslissingsbevoegdheid 
De bevoegdheden van het comité P&B zijn vooral van voorbereidende en adviserende aard.  
Gezien personeels- en bestuurderszaken vaak van persoonlijke en vertrouwelijke aard zijn, is het 
comité P&B een forum waarin voorstellen kunnen worden besproken, naar haalbaarheid worden 
afgetoetst en eventueel worden bijgestuurd, vooraleer ze formeel ter goedkeuring worden voorgelegd 
aan het dagelijks bestuur en/of de raad van bestuur.  
 
Het comité P&B neemt ook kennis van de resultaten van evaluaties en functionerings-gesprekken en 
evalueert tevens het functioneren van de directeur. 
Minimaal 2 leden van het comité P&B kunnen het ontslag van personeelsleden omwille van 
hoogdringendheid betekenen, mits gemotiveerde rapportering aan de raad van bestuur.    
 

VIII. VOORZITTER EN DIRECTEUR 
 
Artikel 25 
 
Volgende bevoegdheden worden gedelegeerd aan de voorzitter en directeur die samen optreden: 

• Iedere aankoop of ieder contract dat dient te worden afgesloten in het kader van het dagelijks 
beheer van de administratieve zetel en de onderhoudsdienst van de vennootschap en de 
werking ervan (aankoop meubilair, aankoop ICT-materiaal, onderhoudscontracten, ICT-
contracten,…) voor zover de waarde van de aankoop of de jaarwaarde van het contract de 
10.000 EUR niet overschrijdt en voor zover het de courante werking van de vennootschap 
betreft.Nemen van dringende beslissingen van alle aard, waarvan uitstel tot een volgende 
bijeenkomst van dagelijks bestuur of raad van bestuur niet aangewezen is, met kennisgeving 
aan of bekrachtiging door dagelijks bestuur of raad van bestuur 

• Ondertekening van briefwisseling. In dringende gevallen of bij afwezigheid van de voorzitter of 
indien de inhoud van de berichtgevingen niet aan een beslissing van het dagelijks bestuur of 
de raad van bestuur onderhevig is, kan de directeur alleen ondertekenen. 
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• Het aanstellen van raadsmannen en specialisten voor zover de dringendheid is aangewezen. 
Beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het dagelijks bestuur. 

• Het ondertekenen van alle financiële verrichtingen. 
• Het optreden als of het aanstellen van (een) syndicus voor het onderhoud van 

gemeenschappelijke delen van gebouwen die deels eigendom zijn van de vennootschap. 
 
 

IX. VOORZITTER 
 
Artikel 26 
 
Aanstelling  
De voorzitter wordt aangesteld door de raad van bestuur.  
De voorzitter van de raad van bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.  
 
 
Artikel 27 
 
Vergadermomenten  
De voorzitter heeft als contactpersoon binnen de organisatie de directeur, waarmee hij/zij op 
regelmatige basis de actuele punten bespreekt. De vergadermomenten worden in onderling overleg 
afgesproken.  
De voorzitter ondertekent samen met de directeur alle stukken die de vennootschap binden. Zie ook 
vertegenwoordigingsmacht raad van bestuur.  
 
 
Artikel 28 
 
Beslissingswijze en -bevoegdheid  
De voorzitter heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:  

• het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur, 
samen met de directeur 

• het opstellen van de agenda van de verschillende vergaderingen, in samenwerking met de 
directeur  

• het voorbereiden van belangrijke beleidsplannen in samenspraak met het dagelijks bestuur  
• het voorzitten van de vergaderingen van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur,  

waarbij hij/zij steeds streeft naar consensus en waarbij hij/zij de vergaderingregels 
respecteert: efficiëntie waarborgen, op tijd beginnen, lengte van de vergadering, spreektijd 
van de deelnemers, ...... 

• het opnemen van de rol van woordvoerder voor de officiële representatie. 
 
 

X. DIRECTEUR 
 
Artikel 29 
 
Aanstelling  
De directeur wordt aangeworven door de raad van bestuur.  
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Artikel 30 
 
Beslissingswijze en -bevoegdheid  
De directeur heeft volgende opdrachten en bevoegdheden:  

• de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen op openbare verkopingen 
• het decretaal voorkooprecht uitoefenen  

de financieringswijze van investeringen (eigen middelen, FS3, , subsidies, leningen Provincie, 
marktconforme leningen VMSW…) voor zover het niet over private financieringswijzen handelt 
en de keuze in lijn ligt met de aanbevelingen uit de financiële planning 
 

• de vennootschap vertegenwoordigen op alle vergaderingen die betrekking hebben op de 
werking van de vennootschap 

• de vennootschap vertegenwoordigen in alle rechtsgedingen  
• de vergaderingen van de bestuurs- en controleorganen bijwonen en de notulen ervan 

opmaken en bijhouden 
• de administratie van de vennootschap leiden als hoofd van het personeel (interne organisatie, 

interne processen, werkorganisatie, werkoverleg, …): dagelijkse werking van de 
vennootschap, inclusief bevoegdheid voor uitgaven lager dan 5.500 euro excl. BTW  

• het nemen van dringende maatregelen in geval van calamiteiten of voor het beperken of 
vermijden ervan 

• toepassing van reglementeringen die geen beslissing vragen van dagelijks bestuur of raad 
van betuur 

• afbetalingsplannen van zittende en vertrokken huurders 
• personeelsaangelegenheden behalve aanwerving, ontslag en loonvoorwaarden 
• de stafvergaderingen leiden  
• de beleidsplanning voorbereiden  
• het door de raad van bestuur besliste beleid uitvoeren 
• als woordvoerder optreden namens het personeel  
• als woordvoerder optreden voor de dagdagelijkse elementen (bv brand, uithuiszetting, … en de 

toepassing van het besliste beleid) 
• in overleg met de voorzitter de agenda van de diverse vergaderingen opstellen en inhoudelijk 

voorbereiden 
• in overleg met de diensthoofden de beleidsopties van het bestuur uitwerken en voorstellen 

formuleren t.a.v. het bestuur. 
De directeur oefent zijn of haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor wie hij 
of zij verantwoording moet afleggen over zijn of haar handelingen en verslag moet uitbrengen. 
 
De directeur kan op zijn/haar beurt bevoegdheden delegeren aan diensthoofden of stafleden 
 
De directeur is de verbindingspersoon tussen personeel en leden van de raad van  
Bestuur en dagelijks bestuur. Leden van de raad van bestuur stellen hun vragen over het personeel 
en de werking van de vennootschap enkel aan de directeur.  
 
 De leden van de raad van bestuur mogen het gezag van het de directeur niet ondermijnen middels 
directe informatieverzameling via het personeel, evenzo dienen de personeelsleden de interne 
geëigende paden te volgen voor contactering van de bestuurders 
 
Informatie over personeelsdossiers dient via de directeur aan de bestuurders te worden verstrekt. 
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XI. AFDELING TOEZICHT 
 
Artikel 31 
 
De afdeling Toezicht .oefent toezicht uit op kernactiviteiten (sociale verhuring, sociale koop en sociale 
leningen) en het financieel en administratief beheer door sociale woonactoren.  
De afdeling voert globale onderzoeken (globo's) uit bij SHM's en SVK's en basis- en verhoogd toezicht 
en past handhavingsmaatregelen toe (schorsen, vernietigen, in gebreke stellen, boete opleggen). 
Daarnaast ziet ze toe op de aanwending van gewestelijke subsidies en tegemoetkomingen of premies 
voor huisvesting, onderzoekt en treedt op tegen domiciliefraude door sociale huurders. 
Ze behandelt ook de verhalen en beroepen die kandidaat-huurders/kopers indienen tegen een 
beslissing van een SHM. 
 
 
Artikel 32 
 
Rapportering aan de afdeling Toezicht 
De manier waarop de toezichthouder op de hoogte wordt gebracht van beslissingen en andere 
informatie van de sociale woonactoren staat in artikel 5 van het Toezichtbesluit (besluit van de 
Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in 
artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode). 
 
Agenda’s en notulen 
De agenda’s en notulen zijn aan de toezichthouder te bezorgen binnen vastgelegde termijnen. 
 
Algemene en buitengewone algemene vergadering:   
• de agenda en de datum uiterlijk 15 kalenderdagen voor de vergadering; 
• de notulen van de beraadslaging (inclusief aanwezigheidslijst) binnen 5 kalenderdagen na iedere 

vergadering. 
Beheersorganen:   

• jaarlijks de vergaderfrequentie; 
• de agenda uiterlijk 3 kalenderdagen voor de vergadering; 
• notulen van beheersorganen worden aan de toezichthouder toegezonden binnen de hieronder 

vermelde termijn.   
 
 

Beslissingen 
 
De bestuursbeslissingen van de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn aan de toezichthouder te 
bezorgen (op basis van art. 5, §1 van het Toezichtbesluit). Dit zijn alle beslissingen over: 
• de verrichtingen krachtens titel V, VI en VII van de Vlaamse Wooncode ; 
• alles wat betrekking heeft op aspecten van het sociale woonbeleid: de verrichtingen krachtens de 

Vlaamse Wooncode of op de opdrachten opgelegd door de Vlaamse Wooncode, de besluiten ter 
uitvoering ervan en elk ander decreet of besluit.   
Als de notulen binnen vijf kalenderdagen na de beslissing  klaar zijn, dan kunt u ze digitaal, binnen 
de voormelde termijn, aan de toezichthouder bezorgen. Als dit niet mogelijk is, dan bezorgt u 
binnen de vijf kalenderdagen na de beslissing een overzicht van de genomen beslissingen aan de 
toezichthouder. 

 
Voor het opmaken van deze lijsten kan dit sjabloon gebruikt worden: beknopte omschrijving van 
beslissingen.doc  
 

https://www.wonenvlaanderen.be/termen#SHM
https://www.wonenvlaanderen.be/termen#SVK
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Periodieke rapportering 
 

Op basis van art. 5, §2 van het Toezichtbesluit kan de toezichthouder op uitdrukkelijk verzoek een 
rapportering opvragen. Artikel 5, §3 van het Toezichtbesluit geeft ook een opsomming van 
documenten die systematisch aan de toezichthouder te bezorgen zijn. 
 
Voor de organisatie van het “post factum” toezicht en in uitvoering van de beide voornoemde 
bepalingen zijn ook binnen vaste termijnen gegevens te bezorgen over:  
 
a. Onroerende transacties 
Conform de afspraken tussen de VMSW en Toezicht, en de richtlijnen (o.a. telex 2014/024) worden de 
onroerende transacties binnen de maand na de akte van verwerving of overdracht gerapporteerd aan 
de VMSW.   De VMSW bezorgt de informatie aan Toezicht.      
 
b. Overheidsopdrachten 
Alle gunningsbeslissingen inzake werken, leveringen en diensten die het drempelbedrag van 30.000 
euro overschrijden worden 3-maandelijks gerapporteerd aan de hand van dit Excel-formulier:  
overheidsopdrachten rapportering shm 2018.xls  

      
 c. Sociale verhuring 
• Alle XML-bestanden van de huurders zijn jaarlijks te bezorgen tegelijk met hun versturing naar de 

VMSW.   
        d. Beheer 

• de benoeming of de ambtsbeëindiging van bestuurders, evenals de verkiezing of het ontslag van 
de (onder)voorzitter worden gerapporteerd binnen acht kalenderdagen na de beslissing; 

• jaarlijks, ten laatste een maand na de algemene vergadering, het jaarverslag. De SHM's kunnen er 
voor opteren dit document niet meer digitaal toe te sturen. Het document moet dan wel te 
raadplegen zijn op de website van de betrokken SHM. In dit geval brengt de SHM de afdeling 
Toezicht hiervan op de hoogte. Om de afdeling Toezicht toe te laten het jaarverslag op efficiënte 
wijze op te slaan in hun databank houden SHM’s rekening met volgende richtlijnen: 
o de SHM's die een jaarverslag toesturen moeten de digitale en niet de papieren versie 

bezorgen; 
o sommige SHM's sturen meerdere versies van het jaarverslag toe - bv. zowel voor als 

na de algemene vergadering - en/of in verschillende documenten.  Daarom vraagt Toezicht de 
SHM's het jaarverslag enkel te bezorgen nadat het werd goedgekeurd door de algemene 
vergadering en dit in één document;    

• een nieuw intern reglement en nieuwe interne controleprocedures, alsook wijzigingen, binnen acht 
kalenderdagen na de beslissing; 

• jaarlijks, een maand voor de algemene vergadering wordt het aantal aandelen gerapporteerd dat 
elke vennoot bezit, de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen. Hiervoor kunt u 
dit Excelformulier gebruiken 
 
Praktisch 

• Tenzij anders bepaald vraagt Toezicht om de jaarlijkse rapportering in de eerste volledige 
werkweek van januari te bezorgen, de driemaandelijkse rapportering in de eerste volledige 
werkweek van elk nieuw kwartaal. De termijn voor de XML-bestanden wordt bepaald door de 
VMSW. 
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XII. DEONTOLOGISCHE LEIDRAAD BESTUURDERS 
 
Voorafgaande opmerking : onderhavige leidraad is indicatief en oriënterend bedoeld.  Zij dient samen 
gelezen met de inleidende “Juridische leidraad voor bestuurders van sociale woonorganisaties” 
waarvan zij een concrete toepassing poogt te bieden.  Deze leidraad beperkt zich tot het centrale 
thema van het goed bestuur in de openbare dienst, en handelt niet over het statuut van de bestuurder 
(bvb. benoeming en afzetting; onverenigbaarheden), noch over de rol van de raad van bestuur in de 
organisatie, noch over de talrijke en diverse andere verplichtingen die op bestuurders rusten (bvb. 
inzake geheimhouding en loyauteit, onafhankelijkheid en collegialiteit, belangenconflicten, ingevolge 
vennootschapswetgeving enz.). Ook de materie inzake bestuurdersaansprakelijkheid is hier niet aan 
de orde. 
    
Het naleven van deze leidraad is geen voldoende voorwaarde voor goed, behoorlijk en deugdelijk 
bestuur.  In geval van twijfel over de redelijke toepassing van de uiteengezette beginselen in de 
concrete praktijk kan het aangewezen zijn deskundig advies in te winnen. 
  
1. de huisvestingsmaatschappij is een sociale woonorganisatie.  De bevordering van het algemeen 
belang is de enige drijfveer van hun bestuursbedrijvigheid.  De bestuurders handelen in alle 
omstandigheden in de lijn van de overheidsdoelstellingen.  De bestuurder behartigt, vanuit een 
langetermijnvisie, in de eerste plaats de continuïteit en het algemeen belang van de openbare dienst, 
zoals dit wordt gedefinieerd door de Vlaamse wooncode. 
 
2. de bestuurders dragen, in het kader van hun mandaat, bij tot de verwezenlijking van de opdracht 
van algemeen belang en tot het goed beheer van hun goederen, met inachtneming van het sociaal 
oogmerk waarin ze hun functie uitoefenen.  Voor de bestuurders in de huisvestingsmaatschappij  
betekent dit dat het promoveren, realiseren en concretiseren van de diverse vormen van 
steunverlening die in de Vlaamse wooncode staan ingeschreven ten behoeve van woonbehoeftige 
gezinnen en alleenstaanden uiteindelijk de enige richtsnoer vormt van hun bedrijvigheid. 
 
3. de werking en de bevoegdheden van de raad van bestuur en het mandaat van de bestuurder in een 
vennootschap worden geregeld door een aantal wettelijke, reglementaire en statutaire bepalingen die 
de bestuurder eerst moet kennen voor hij ze kan toepassen, controleren of respecteren. 
De bestuurder houdt zich aan de vigerende wetgeving, zowel in de materiële als in de formele zin.  Hij 
besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de administratiefrechtelijke ontwikkelingen, o.m. doch 
niet uitsluitend op het vlak van de beginselen van de openbare dienst, de beginselen van behoorlijk 
bestuur en de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie.  Enkele concrete 
toepassingen van deze beginselen worden gemaakt in de hierna volgende artikelen.   
 
4. de bestuurders voeren een doelmatig, zorgvuldig, redelijk, voorzichtig en zuinig beleid en zijn 
steeds waakzaam voor alle mogelijke vormen van machtsoverschrijding en machtsafwending.  
Bijvoorbeeld mogen zij de goederen van de rechtspersonen waarin ze hun functie uitoefenen niet 
gebruiken ten bate van zichzelf of van derden, noch die goederen verwarren met hun eigen goederen 
en zij mogen noch direct noch indirect een ongegrond voordeel toekennen, vragen of aanvaarden 
voor zichzelf of voor een derde.   
Het inzetten van middelen met het oog op een ander – zelfs algemeen – belang kan eveneens leiden 
tot machtsafwending. 
 
5. de bestuurder waakt erover dat de opdracht van algemeen belang op dezelfde gewetensvolle 
manier ten dienste staat van alle burgers.  De burgers kunnen op deze dienst een beroep doen zodra 
zij als wettelijk woonbehoeftig worden beschouwd voor de desbetreffende vorm van steunverlening, 
d.w.z. principieel zonder onderscheid naar geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afstamming, 
genetische kenmerken, sociale status, nationaliteit, het behoren tot een (nationale) minderheid, een 
handicap, vermogen, filosofische en/of religieuze overtuiging, ideologische of politieke voorkeur, 
leeftijd, seksuele geaardheid of  persoonlijke gevoelens, tenzij één of meerdere van deze kwalificaties 
uitdrukkelijk wordt opgenomen in de bepaling van de woonbehoeftigheid en voor zover dit gebeurt 
onder alle garanties en voorwaarden van de bescherming van de fundamentele rechten in 
internationaal en nationaal recht.  
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6. bespoedigings- en begunstigingstussenkomsten leiden in de regel tot een ongelijke behandeling 
van de betrokken burgers en zijn principieel verboden.  De bestuurder onthoudt zich van elke vorm 
van cliëntelisme of favoritisme.   
 
7. de bestuurders waken erover dat de beginselen van de onderhavige code en van de juridische 
leidraad zoveel als mogelijke richtinggevend kunnen worden gemaakt ten aanzien van het 
management en het personeel dat bij de uitvoering van de opdrachten wordt betrokken.   
 
 

XIII. JURIDISCHE LEIDRAAD BESTUURDERS 
 
 
Voorafgaande opmerking: Dit document maakt geen aanspraak op volledigheid, en kan per definitie 
geen inleiding tot het administratief recht vervangen.  Veeleer is het een (gekleurde) bril om de wereld 
mee te bekijken : vele juridische handelingen en bestuurlijke beslissingen, die gebaseerd zijn op 
“klassieke” privaatrechtelijke figuren en instrumenten (huurrecht, bouwrecht, verkoop enz.) verschijnen 
in een ander daglicht wanneer gesteld door een SHM.   
 
Voor hen vormen de takken en technieken van het privaatrecht de gereedschapskist waarmee zij hun 
opdracht volbrengen, een opdracht die er niet wezenlijk in bestaat om vastgoed-projecten te 
realiseren en te beheren maar die wel een opdracht van algemeen belang is.   
Het bevorderen van het algemeen belang is immers de enige drijfveer van hun 
bestuursbedrijvigheid.  
 
Deze eenvoudige doch elementaire vaststelling verklaart hun uitzonderingsstatuut en plaatst hen in 
een complexe juridische wereld, precies omdat de eisen die gesteld worden door de werking van de 
openbare dienst op vele gebieden afwijken van het gemeen recht.    
Het grondwettelijk recht, de algemene rechtsbeginselen, de beginselen van de openbare dienst, het 
administratief recht, de beginselen van behoorlijk bestuur en het administratief bestuursrecht 
(motivering, openbaarheid, ombudsman enz.) geven stuk voor stuk uitdrukking aan deze 
uitzonderingspositie van de overheid en van het algemeen belang.   
 
Sociale woonorganisaties hebben als enige opdracht het organiseren, verwezenlijken en beheren van 
vormen van steunverlening in het kader van het Vlaams woonbeleid.  Het (abstracte) algemeen 
belang dat hier wordt gediend is concreet gericht op de vele woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden die onder welbepaalde voorwaarden beroep kunnen doen op deze openbare dienst.  
Afgezien van de expertise en competenties die technisch, organisatorisch, juridisch en materieel nodig 
zijn om deze vormen van steunverlening te realiseren (d.w.z. woningen te laten optrekken, te 
verhuren, te verkopen enz.) noopt deze uitzonderingspositie tot het stellen van specifieke juridische 
vragen, die hierna op indicatieve wijze worden gesignaleerd. 
    
A. het wettigheidsbeginsel en de scheiding der machten 
 
In tegenstelling tot de wetgevende machten, die over de volheid van bevoegdheid beschikken, is de 
uitvoerende macht altijd bij uitstek een toegewezen macht.  Een rechtshandeling van de uitvoerende 
macht is pas dan wettelijk wanneer zij steun vindt in de Grondwet hetzij in de wet.  Dit geldt voor alle 
bestuursorganen.  De rechtshandelingen en beslissingen van sociale woonorganisaties moeten op 
ieder ogenblik conform zijn aan het heersende recht : de Grondwet, de wetten, de decreten, de 
ordonnanties, de verdragen, de koninklijke besluiten, de ministeriële besluiten, de besluiten van de 
gemeenschaps- en gewestregeringen, de provinciale en gemeentelijke reglementen, de ministeriële 
omzendbrieven en dienstorders, de rechtspraak, de gewoonte en uiteindelijk de doctrine.   
 
Concreet moet het optreden van de SHM’s ten allen tijde de nodige juridische steun vinden in de 
omschrijving van de opdrachten en vormen van steunverlening in de Vlaamse Wooncode en de 
uitvoeringsbesluiten ervan.  De beleidsprogramma’s van de opeenvolgende ministers kunnen daarbij 
accenten leggen, zonder evenwel het vereiste van een juridische basis over het hoofd te kunnen zien.   
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Het Hof van Cassatie beschouwt het beginsel van de scheiding der machten als een algemeen 
beginsel van publiek recht en het spreekt voor zich dat een correct en gefundeerd zicht op de 
draagwijdte van de bevoegdheden van de raden van bestuur binnen SHM’s en een situering van de 
juridische context binnen de scheiding der machten sterk aan te bevelen zijn.  Dit vormt immers het 
uitgangspunt voor elke rechtszekerheid.   
 
 
B. de beginselen van de openbare dienst en het algemeen belang 
 
Omdat de sociale woonorganisaties een opdracht van algemeen belang waarnemen hebben zij een 
bijzonder juridisch statuut dat tot uiting komt in de beginselen van de openbare dienst SHM’s : 
  

• het statuut, de organisatie en de werking van de openbare dienst kunnen steeds door de 
openbare macht gewijzigd en aan de wisselende eisen van het algemeen belang aangepast 
worden (beginsel van de veranderlijkheid) 

• zolang de openbare macht van oordeel is dat een openbare dienst aan een algemene 
behoefte beantwoordt, moet deze dienst blijven bestaan en functioneren (continuïteit).  Dit 
beginsel kent diverse toepassingen en verklaart bvb. waarom aan sommige ambtenaren 
stakingsrecht wordt ontzegd en waarom het akkoord of de toestemming van de burger of de 
gebruiker van de openbare dienst principieel niet noodzakelijk is, m.a.w. waarom de 
administratieve beslissingen principieel éénzijdig verbindend en uitvoerbaar zijn.    

• allen die zich in de voorwaarden bevinden om op de dienst aanspraak te kunnen maken 
moeten daadwerkelijk en op gelijke wijze op de dienst kunnen aanspraak maken 
(benuttigings- of gebruiksgelijkheid).  Het is de regelgeving die, vooraf en objectief, per 
vorm van steunverlening, de voorwaarden vaststelt waaraan men moet voldoen om als 
woonbehoeftig te worden beschouwd terwijl de dienstverstrekker, anders dan een private 
onderneming, haar klanten niet kan kiezen of weigeren of vrij het tarief van de diensten 
bepalen. 
 

Deze uitzonderingspositie, waardoor men zich tegelijk veel meer kan “permitteren” dan een privé-
onderneming (men heeft bvb. niet steeds de instemming nodig van de gebruiker) en over 
uitzonderlijke bevoegdheden en machten beschikt, gaat uiteraard gepaard met een aantal 
beschermingsregels die een goed gebruik ervan moeten waarborgen.  Louter bij wijze van voorbeeld 
worden hier aangehaald  : 
 

• De onteigening is een uitzonderlijk procédé waarmee iemand uit zijn eigendom kan ontzet 
worden, en dit ondanks de bescherming van dit recht in de Internationale verdragen en de 
Grondwet.  Een der spilcriteria die daarbij worden gehanteerd is het algemeen nut.  Wanneer 
de overheid, bij de uitvoering van stadsrenovatie- en herwaarderingsoperaties, beroep doet 
op dit instrument, mag dit algemeen nut niet uit het oog verloren worden.  Zo oordeelde de 
Raad van State in een bekend arrest dat het onteigeningsbesluit ten voordele van een 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij nietig moest worden verklaard omdat het de 
bedoeling bleek te zijn “om een immobiliënproject  te realiseren, waarbij bovendien de totaliteit 
van de gronden en gebouwen na de sanerings- en renovatiewerkzaamheden terug naar de 
private sector zou gaan”.  Niet van algemeen belang dus. 
 

• Machtsoverschrijding : gelet op de kwalificatie door de Raad van State van de SHM als een 
administratieve overheid zijn zij onderworpen aan het toezicht van de afdeling administratie 
van de Raad van State.  Als administratief rechter oordeelt de Raad over de 
machtsoverschrijding in al haar vormen en heeft zij de bevoegdheid om de beslissingen van 
een orgaan van het bestuur te vernietigen op basis van drie vernietigingsgronden : 
machtsoverschrijding, machtsafwending en niet-naleving van substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen.  
 
Een administratieve beslissing kan om diverse redenen onwettig zijn of met de rechtsnorm 
strijdig : onwettig m.b.t. de hoedanigheid van de persoon of van het orgaan van wie zij uitgaat 
(onbevoegdheid); onwettig omwille van het nagestreefde oogmerk (machtsafwending); 
onwettig ten opzichte van de vorm en onwettig wat betreft de inhoud 
(machtsoverschrijding).   
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Machtsafwending is de specifieke onwettigheid die bestaat wanneer een bestuursorgaan de 
bevoegdheid welke hem bij de wet is gegeven tot het bereiken van een bepaald oogmerk van 
algemeen belang gebruikt tot het nastreven van een ander (bvb. winstgevend) doel.  Dit is 
duidelijk wanneer een burgemeester een bouwvallig huis doet slopen, niet omwille van de 
openbare veiligheid zoals de wetgeving het vereist maar omwille van een persoonlijke vete.  
Ook wanneer de administratieve beslissing gericht is op een ander – zelfs algemeen of 
openbaar - belang dan datgene dat door de wet is bedoeld, is machtsafwending mogelijk.   
 

C. Grondwettellijke beginselen, algemene rechtsbeginselen, beginselen van behoorlijk bestuur 
 

• het gelijkheidsbeginsel : objectief en principieel moeten gelijke situaties door de wet op een 
gelijke wijze behandeld worden en ongelijke situaties op een verschillende wijze.  Dit beginsel 
komt in verschillende domeinen terug : als een algemeen rechtsbeginsel tot ordening van de 
rechtstaat, als een fundamenteel mensenrecht of als een eis van de openbare dienst (zie 
gebruiksgelijkheid hoger).  Uit dit beginsel vloeit logischerwijze het non-discriminatiebeginsel 
voort.     
 
Alleen bij wijze van hoge uitzondering kunnen een ongelijke behandeling van gelijke situaties 
(en een gelijke behandeling van ongelijke situaties) – m.a.w. “positieve discriminaties” - 
worden getolereerd, nl. op voorwaarde dat er voor het (gebrek aan het) maken van 
onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, wat aan de hand van diverse 
criteria en voorwaarden wordt getoetst : met de (discriminerende) maatregel moet een 
geoorloofd en legitiem doel worden nagestreefd; de maatregel moet adequaat en pertinent 
zijn ten aanzien van het gestelde doel en de mate waarin de aangewende middelen 
“discrimineren” moet in een redelijke verhouding staan tot het gestelde doel.  Wanneer dit niet 
het geval is valt men onvermijdelijk terug in favoritisme.   
 
 
Het in december 2000 goedgekeurde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
omvat een hoofdstuk "Gelijkheid", waarin de beginselen van non-discriminatie, gelijkheid van 
mannen en vrouwen, en culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid zijn 
opgenomen. Dit hoofdstuk behandelt tevens de rechten van het kind, van ouderen en van 
personen met een handicap. Ter zake van non-discriminatie bepaalt het Handvest dat "elke 
discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het 
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, verboden is".  
 
Verzoeken tot een snelle(-re) behandeling van een dossier (bespoedigingstussenkomsten) of 
tot een meer soepele toepassing van de reglementering, uitzonderingen of kwijtscheldingen 
(begunstigingstussenkomsten), hetzij rechtstreeks ingediend bij de operationele diensten, 
hetzij via de raad van bestuur of een van haar leden, hetzij via politici, zijn per se verdacht 
onder het perspectief van het gelijkheidsbeginsel, want een zelfs alleen maar snellere 
behandeling creëert natuurlijk een vertraging van een ander dossier (dus ongelijke 
behandeling).   
 

• algemene rechtsbeginselen 
 
De algemene rechtsbeginselen dienen zich meer en meer aan als een bijkomende bron van 
jurisprudentiële rechtsvinding waarmee de rechter kan en zal nagaan of het bestuur de hem 
toegemeten discretionaire bevoegdheid “rechtmatig” heeft uitgeoefend, m.a.w. een middel om 
de burger te beschermen tegen het met bijzondere voorrechten gewapend bestuur.  Voor het 
bestuur zelf dienen zij zich dan aan als behoorlijkheidsnormen waaraan haar besluitvorming 
kan en zal worden getoetst.  Hetzelfde geldt voor de hierna vermelde beginselen van 
behoorlijk bestuur.   
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Algemene rechtsbeginselen waar de SHM’s mee zouden kunnen te maken krijgen zijn 
o.m.(doch niet beperkt tot) : 
 
- de werking van de wet in de tijd (beginsel van non-retroactiviteit) 
- de rechten van de verdediging (o.a. hoorplicht) 
- het adagium “patere legem quam ipse fecisti” (men moet zich ook zelf houden aan de 
regels die men zelf heeft uitgevaardigd) 
- het verbod op rechtsmisbruik (zie de gevallen waarin een SHM er, in een conflict met een 
sociale huurder, niet in slaagde deze uit te zetten en de huur te verbreken omdat de rechter in 
de beëindiging een vorm van “misbruik van recht” of een disproportionele uitoefening van 
recht zag) 
 

• beginselen van behoorlijk bestuur 
 
Sedert de jaren ’80 duiken in de administratieve rechtspraak alsmaar meer de beginselen 
van behoorlijk bestuur op, die ook in de rechtsleer een ruime aandacht hebben genoten en 
steeds verder worden verfijnd.  Deze beginselen vormen een evidente leidraad voor elke bij 
het bestuursoptreden betrokken partij, zoals de sociale woonorganisaties.  Zij verdienen 
zeker de aandacht van de SHM’s : 
 
- het redelijkheidsbeginsel. Wanneer er een kennelijke wanverhouding wordt vastgesteld 
tussen de feiten waarop het bestuursoptreden is gebaseerd en de beslissing kan worden 
gesproken van een kennelijk onredelijke beslissing.  Daartoe buigt de Raad van State zich 
over de motieven, die niet alleen in rechte maar ook in de feiten moeten aanwezig zijn, die 
pertinent moeten zijn en die de beslissing moeten verantwoorden.  Deze eis van redelijkheid 
heeft inmiddels ook het voorwerp uitgemaakt van een wettelijk ingrijpen inzake de 
motivering van bestuurshandelingen.   
 
- het zuinigheidsbeginsel is in feite een toepassing van het redelijkheidsbeginsel : het 
gemis aan redelijkheid op financieel vlak, en wordt geacht te zijn geschonden wanneer het 
bestuur onder de verschillende mogelijkheden die zij kan verrichten er één kiest die zijn 
financiën nodeloos bezwaart.  Nog andere toepassingen van het redelijkheidsbeginsel vindt 
men bvb. in het evenredigheidsbeginsel dat bvb. in tuchtzaken geldt.   
  
- het zorgvuldigheidsbeginsel dicteert het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze voor 
te bereiden, haar beslissing te baseren op een correcte feitenvinding en zich indien nodig 
voldoende (elders) te informeren om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.  
D.w.z. dat het bestuur eventueel zijn toevlucht moeten nemen tot deskundige voorlichting 
zonder dat een normatieve tekst dit voorschrijft.   
 
- het bestuur moet ook vermijden dat de burger in zijn rechtmatige verwachtingen wordt 
gefrustreerd, hetgeen bekend staat als het vertrouwensbeginsel.  Het komt erop neer dat 
de burger moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid, of op de 
toezeggingen en beloften die de overheid in een bepaald geval gedaan heeft.  Dit betekent 
niet dat de overheid ieder vertrouwen, elke verwachting moet honoreren, maar wel deze die 
zij zelf heeft gewekt.  Dit vertrouwen kan op verschillende wijzen zijn opgewekt : door het 
louter gedogen, door handelingen die de overheid zelf stelt, door informatie en inlichtingen te 
geven, door toezeggingen en beloften te doen, door vast beleid en door regelgeving.   
 
Van een schending van het vertrouwensbeginsel is volgens de Raad van State sprake zo 
aan 3 voorwaarden is voldaan : het bestaan van een bestuurlijke vergissing, het ten gevolge 
van die vergissing verlenen van een voordeel aan de burger en de afwezigheid van 
gewichtige redenen om dat voordeel terug te vorderen.  Vooral dit laatste criterium is 
belangrijk want de wet kan bvb. zo’n gewichtig obstakel vormen.  De beginselen van 
behoorlijk bestuur gelden immers doorgaans niet contra legem (tegen de wet) en een 
onwettige situatie kan er niet mee worden verholpen.  Het vertrouwensbeginsel gaat m.a.w. 
niet voor op het rechtszekerheids- of legaliteitsbeginsel (zie hoger); maar volgens 
recente rechtspraak is er echter wel degelijk ruimte voor een belangenafweging tussen het 
abstracte legaliteitsbeginsel en de concrete behoefte aan rechtszekerheid.   
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Het vertrouwensbeginsel sluit aldus aan bij het rechtszekerheidsbeginsel, en het staat vast 
dat de burger op het eerste geen beroep kan doen als hij zelf onvolledige of onjuiste 
informatie heeft verstrekt, of indien hij wist of moest weten dat de toestand niet rechtmatig 
was.  In sommige, uitzonderlijke gevallen echter kan wél worden afgeweken van het 
beginsel dat eenieder geacht wordt de wet te kennen en zal het de burger, op basis van 
het vertrouwensbeginsel “vergeven” worden de wet niet te hebben gekend.  Dit beginsel 
noemt men ook het beginsel van de toegankelijkheid van de regelgeving en van de 
overheidsbeslissing. 
 
- onzorgvuldig bestuursoptreden wordt een zaak van fair play indien aan dat optreden 
moedwilligheid ten grondslag ligt : het achter houden van voor de burger nuttige gegevens, 
het uitvoeren van vertragingsmanoeuvers in de besluitvorming of integendeel het 
behandelen met overdreven spoed (zie hoger over de tussenkomsten die op zich al een 
inbreuk betekenen op het gelijkheidsbeginsel) enz.  Dit beginsel is weliswaar in de 
rechtspraak van de Raad van State te onderkennen doch wordt (nog) niet als een expliciete 
vernietigingsgrond erkend. 
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