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=============================================================
COÖRDINATIE DER STATUTEN OP 22 JANUARI 2008

=============================================================

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor Meester 
Jean-Philippe  Lagae  en  Meester  Thierry  Van  Halteren, 
Notarissen  met  standplaats  te  Brussel,  op  dertig  juli 
negentienhonderd vijfentachtig, bekend gemaakt in de bijlage 
tot  het  Belgisch  Staatsblad  van  vierentwintig  augustus 
daarna, onder nummers 850824-80 en 81.

Waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit  van  negen  augustus  negentienhonderd  vijfentachtig, 
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig 
augustus daarna, onder nummer 85-1567.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal 
der buitengewone algemene vergadering de dato achtentwintig 
november  negentienhonderd  vijfentachtig,  goedgekeurd  bij 
Koninklijk  Besluit  van  veertien  april  negentienhonderd 
zevenentachtig, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
dertig juni daarna, onder nummer 87-1145.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal  opgesteld  door  ondergetekende  Notaris  en  Notaris 
Olivier  Verstraete  te  Oudergem,  op  dertien  april 
negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van twaalf mei daarna, onder nummers 
900512-109  en  11O,  en  goedgekeurd  bij  Besluit  van  de 
Brusselse  Hoofdstedelijke  Executieve  van  negentien  april 
negentienhonderd  negentig,  bekendgemaakt  in  het  Belgisch 
Staatsblad van twaalf mei negentienhonderd negentig.

Waarvan  de  statuten  werden  gewijzigd  ingevolge  een 
proces-verbaal opgesteld door ondergetekende Notaris op tien 
februari negentienhonderd vierennegentig, bekend gemaakt in 
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, 
onder de nummers 940310-86 en 87 en goedgekeurd bij Besluit 
van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 
vierentwintig  februari  negentienhonderd  vierennegentig, 
bekendgemaakt  in  het  Belgisch  Staatsblad  van  één  april 
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negentienhonderd vierennegentig.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-

verbaal  opgesteld  door  Notaris  Jean-Philippe  LAGAE,  ter 
standplaats Brussel, op achtentwintig april negentienhonderd 
achtennegentig, bekengemaakt in de bijlage bij het Belgisch 
Staatsblad van vijftien mei daarna, onder de nummers 980515-
373 en 374.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel 
op vier februari twee duizend en drie,  bekengemaakt in de 
bijlage bij het Belgisch Staatsblad van vijf maart daarna, 
onder de nummers 030027421 en 030027422.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel 
op twintig januari twee duizend en vier, bekengemaakt in de 
bijlage bij het Belgisch Staatsblad van tien februari nadien, 
onder de nummers 04021308 en 04021309.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel 
op negenentwintig november tweeduizend en vijf, bekengemaakt 
in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negen januari 
tweeduizend en zes, onder de nummers 06007968 en 06007970.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal  opgesteld  door  Notaris  Jean-Philippe  Lagae,  te 
Brussel,  op  tweeëntwintig  maart  tweeduizend  en  zes, 
bekengemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 
veertien april tweeduizend en zes, onder de nummers 06068256 
en 06068257.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal  opgesteld  door  Notaris  Jean-Philippe  Lagae,  te 
Brussel,  op  negentien  december  tweeduizend  en  zes, 
bekengemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 
twaalf  januari  tweeduizend  en  zeven,  onder  de  nummers 
07008417 en 07008418.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal  opgesteld  door  Notaris  Jean-Philippe  Lagae,  te 
Brussel, op 22 januari 2008, ter publicatie neergelegd.

TITEL 1 - Benaming en zetel  

Artikel 1  
Paragraaf 1

De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  is  een 
publiekrechtelijk rechtspersoon die de rechtsvorm van een 
burgerlijke vennootschap aanneemt, die de rechtsvorm van een 
naamloze vennootschap heeft aangenomen.
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Ze  valt  onder  toepassing  van  het  Wetboek  van 
vennootschappen, onder voorbehoud van de bepalingen van de 
Brusselse Huisvestingscode en van zijn uitvoeringsbesluiten 
die ervan afwijken.
Paragraaf 2
De Regering oefent de rechten uit die verbonden zijn aan de 
aandelen van het Gewest.
De  Regering  kan  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij  de  toestemming  geven  leningen  te 
sluiten. In dergelijk geval houdt de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij  de  Regering op  de hoogte  van de 
sluiting van de uitgifte ervan, alsmede van de uitvoering 
van de clausules van haar leningen.
De Regering is gemachtigd ten opzichte van derden, onder de 
voorwaarden die zij bepaalt en binnen de op de begroting 
bepaalde  grenzen,  de  terugbetaling  te  waarborgen  van  de 
hoofdsom, de renten en de kosten, van de leningen die de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij sluit. 

Artikel 2  
De  zetel  van  de  Brusselse  Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij  is  gevestigd  in  het  Brussels 
Gewest, Jourdanstraat, 45 te Sint-Gillis (1060 Brussel).

TITEL II - Maatschappelijk doel, opdrachten  
Artikel 3  
Paragraaf 1
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 

heeft tot doel en als opdrachten :
1. de  sociale  huisvesting  te  bevorderen  in  elk  van  de 

negentien  gemeenten  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest  en  de  openbare  vastgoedmaatschappijen  bij  te 
staan;

2. de openbare vastgoedmaatschappijen te erkennen op grond 
van de voorwaarden vastgesteld in artikel 44 van de 
Brusselse  Huisvestingscode  en  ze  te  adviseren  en  te 
controleren ;

3. met het oog op de organisatie van haar controletaken 
technische richtlijnen op te stellen voor de openbare 
vastgoedmaatschappijen;

4. controle en administratief toezicht uit te oefenen op 
de  activiteiten  en  het  beheer  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen en meer bepaald erop toe te zien 
dat de normen die op de openbare vastgoedmaatschappijen 
van  toepassing  zijn  en  de  activiteiten  van  deze 
maatschappijen  conform  zijn,  de  rechtsgeldigheid  te 
controleren van de samenstelling en de werking van de 
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bestuursorganen van de openbare vastgoedmaatschappijen, 
erop toe te zien dat de openbare vastgoedmaatschappijen 
de  administratieve,  boekhoudkundige,  financiële 
voorschriften  en  de  regels  inzake  sociaal  beheer 
naleven die van toepassing zijn op hun werking en hun 
activiteiten,  erop  toe  te  zien  dat  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen  de  bepalingen  naleven  die  van 
toepassing zijn op de investeringsprogramma's en die in 
de  Brusselse  Huisvestingscode  of  in  iedere  andere 
verordenende beschikking bedoeld worden en toe te zien 
op  de  effectieve  toewijzing  van  de  woningen  aan  de 
personen die voorkeurrechten genieten, zoals bedoeld in 
de  Brusselse  Huisvestingscode  of  in  iedere  andere 
verordenende beschikking.
Onverminderd de sancties bedoeld in de artikelen 68 en 
70 van de Brusselse Huisvestingscode kan de Brusselse 
Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  zich  na  twee 
opeenvolgende,  bij  aangetekend  schrijven  met 
ontvangstbewijs toegezonden waarschuwingen en nadat zij 
de openbare vastgoedmaatschappij heeft gehoord, in haar 
plaats  stellen  wanneer  deze  de  verplichtingen  niet 
naleeft  waartoe  zij  krachtens  de  Brusselse 
Huisvestingscode gehouden is;

5. binnen de perken van de begrotingskredieten de openbare 
vastgoedmaatschappijen  de  nodige  financiële  middelen 
ter beschikking te stellen voor de verwezenlijking van 
hun doel en inzonderheid een solidariteitstoelage toe 
te kennen aan de openbare vastgoedmaatschappijen die 
verlies  lijden  omdat  huurders  een  te  laag  of  geen 
inkomen hebben. De toekenning van financiële middelen 
voor  vastgoedinvesteringen  is  verbonden  aan  de 
voorwaarde  dat  een  door  de  Regering  op  grond  van 
gewestelijke  demografische  gegevens  vastgesteld  deel 
van de woningen, dat niet lager dan vijftien procent 
(15 %) mag zijn, moet worden ingericht voor gezinnen 
van minstens vijf personen, met voorrang voor gezinnen 
met minstens drie kinderen. De Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij ziet er tevens op toe dat een 
deel van de woningen wordt ingericht voor personen met 
een  handicap.  De  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij  ziet  er  ook  op  toe  dat  met 
betrekking  tot  de  architectuur  en  de  ruimtelijke 
ordening criteria tot stand komen die in de woningen, 
de  gemeenschappelijke  ruimten  en  de  onmiddellijke 
omgeving van de woningen een harmonisch bestaan kunnen 
waarborgen, met een groter welzijn van de huurders voor 
ogen,  meer  bepaald  door  architecturale  vernieuwingen 
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van culturele aard aan te brengen. Aan de hand van deze 
begrotingsmiddelen  kan  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij de duurzame ontwikkeling en de 
bouw van duurzame woningen bevorderen;

6. in geval van bouw, telkens als het mogelijk is, ervoor 
te zorgen dat een beduidend aantal - minstens dertig 
procent (30 %) - van de woningen binnen eenzelfde nieuw 
woningcomplex drie kamers of meer heeft;

7. op  verzoek  van  de  Regering  of  op  eigen  initiatief 
voorstellen te doen met betrekking tot de boekhouding 
en  het  financieel  beheer  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen;

8. op  verzoek  van  de  Regering  of  op  eigen  initiatief 
adviezen  te  geven  over  de  werking  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen;

9. jaarlijks een verslag op te stellen over de werking en 
de activiteiten van de openbare vastgoedmaatschappijen 
van het Gewest. Dit verslag wordt voorgelegd aan de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad;

10. alle klachten te onderzoeken in verband met de werking 
en  de  activiteiten  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen overeenkomstig artikel 66 van de 
Brusselse Huisvestingscode ;

11. binnen  de  openbare  vastgoedmaatschappijen  de  uitbouw 
van  sociale  relaties  tussen  de  huurders  en  de 
maatschappij te bevorderen. Daartoe bevordert zij onder 
meer de organisatie van een sociale dienst voor steun, 
aanmoediging en advies aan de huurders. In die context 
stelt  zij  de  algemene  regels  op  om  de  huurders  te 
informeren  en  om  de  persoonlijke  en  collectieve 
verantwoordelijkheid  van  de  huurders  te  bevorderen, 
inzonderheid de participatie, de sociale begeleiding, 
het betamelijke gebruik van de woning en de preventie 
van  brand  en  koolstofmonoxidevergiftiging  en  de 
terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur;

12. de  samenwerking  tussen  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen te organiseren of te bevorderen;

13. een cel voor de ontwikkeling en de bescherming van het 
cultuurpatrimonium  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen  op  te  richten  die,  onder  de 
voorwaarden die de Regering bepaalt, belast wordt met 
het beheer van de gewestelijke investeringen met het 
oog op de ontwikkeling en de instandhouding van het 
cultuurpatrimonium  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen ;

14. overleg te organiseren met de gedelegeerde ambtenaren 
van  de  Dienst  Stedenbouw,  met  de  gedelegeerde 
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ambtenaren  van  de  Dienst  voor  Monumenten  en 
Landschappen  en  met  de  Koninklijke  Commissie  voor 
Monumenten en Landschappen wanneer voor de werken die 
bij  de  openbare  vastgoedmaatschappijen  moeten 
uitgevoerd worden het advies van de Commissie vereist 
is;

15. overleg  te  organiseren  met  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen  binnen  een  beperkt  comité 
voorgezeten  door  de  voorzitter  van  zijn  Raad  van 
Bestuur en samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, van de 
minister en van de openbare vastgoedmaatschappijen, die 
worden aangewezen door de federaties bedoeld in artikel 
2, 23° van de Brusselse Huisvestingscode. De Regering 
stelt de praktische regels vast voor dat overleg, in 
het  beheercontract  bedoeld  in  artikel  33  van  de 
Brusselse Huisvestingscode.

Paragraaf 2
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 

heeft ook als opdracht :
1° sociale woningen en gebouwen of gedeelten van gebouwen 

bestemd  voor  ambachten,  handel, 
gemeenschapsactiviteiten of diensten die noodzakelijk 
zouden zijn binnen een geheel van sociale woningen, op 
te  richten  of  te  renoveren,  voor  zover  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen hun programma niet uitvoeren. De 
Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 
vertrouwt het beheer van deze woningen of gebouwen of 
delen  van  gebouwen  toe  aan  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen. Ze kan evenwel het beheer zelf 
uitoefenen  zolang  de  akte  van  het  mandaat  of  de 
overdracht  aan  de  genoemde  openbare 
vastgoedmaatschappijen niet is opgemaakt;

2° onroerende goederen aan te kopen, erop te bouwen, ze in 
te richten, te  renoveren, te beheren, te  verkopen, 
gesplitste  zakelijke  rechten  af  te  staan,  ze  te 
verhuren  en  te  bezwaren  met  erfdienstbaarheden  en 
lasten.  De  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij moet erop toezien dat criteria 
inzake  architectuur  en  ruimtelijke  ordening  worden 
uitgewerkt  die  een  harmonieus  samenleven  kunnen 
waarborgen in en rond de woningen. De aankoop-, bouw- 
en renovatieprogramma's worden ter goedkeuring aan de 
Regering voorgelegd;

3° tegemoetkomingen  toe  te  staan  voor  de 
noodzakelijke roerende uitrusting van de gebouwen die 
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zij zelf of de openbare vastgoedmaatschappijen hebben 
gebouwd;
4° elk zakelijk recht af te staan aan derden of aan 
de openbare vastgoedmaatschappijen met het oog op de 
bouw van woningen of gebouwen bestemd voor ambachten, 
handel, gemeenschapsactiviteiten of diensten en ze te 
bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten;

5° haar  openbaar  beheersrecht  uit  te  oefenen 
overeenkomstig de artikelen 18 tot 22 van de Brusselse 
Huisvestingscode ;

6° elk onderzoek te voeren dat noodzakelijk is voor de 
voortzetting  van  haar  opdrachten  en  jaarlijks  een 
activiteitenverslag op te stellen ter attentie van de 
Regering en de Raad, met een staat van de toestand in 
de sociale huisvesting. De inhoud van dit verslag wordt 
bepaald door de Regering. Dit verslag beschrijft ten 
minste volgende elementen : de toestand van de sociale 
huisvesting in Brussel, wat betreft het eigen vermogen, 
de huurprijzen, de normale huurwaarde, de toestand van 
de kandidaat-huurders, de toestand van de huurders, de 
boekhoudkundige  resultaten  en  de  financiële  toestand 
van elk van de openbare vastgoedmaatschappijen die in 
het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  gelegen  zijn.  Ze 
voegt bij dit verslag de statistieken over de vraag 
naar woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
over  de  toewijzingen  en  de  schrappingen  van  elke 
openbare vastgoedmaatschappij;

7° een documentatie- en voorlichtingscentrum op te richten 
en de publicatie te verzorgen of aan te moedigen van 
alle  documenten,  studies  en  tijdschriften  die 
betrekking hebben op de sociale huisvesting en hiertoe 
gebruik  te  maken  van  de  passende 
verspreidingsmiddelen ;

8° advies  uit  te  brengen  over  iedere  aangelegenheid 
betreffende de huisvesting, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op verzoek van de Regering;

9° met de instemming van de Regering of in haar naam en 
voor  haar  rekening  overeenkomsten  te  sluiten  met 
derden, de uitwerking en de uitvoering van projecten te 
bevorderen, vennoot te worden en deel te nemen in het 
kapitaal  van  maatschappijen  om  haar  taken  te 
verwezenlijken;

10° met de voorafgaande goedkeuring van de Regering alle 
andere handelingen te verrichten die samenhangen met deze 
die in de Brusselse Huisvestingscode worden opgesomd.

Artikel 4  
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Om  haar  opdracht  als  openbare  dienst  te  kunnen 
uitvoeren, is de maatschappij bevoegd om bij de bestu-ren van 
de  staat  of  van  het  Gewest,  bij  de  provinciale  of 
gemeentelijke  besturen,  bij  openbare  instellingen  en 
instellingen  van  openbaar  nut,  evenals  bij  het  Nationaal 
Instituut van de Statistiek, inlichtingen in te winnen met 
betrekking tot al haar opdrachten.

De inlichtingen die moeten worden verstrekt, om-vatten 
slechts algemene en anonieme gegevens, met uit-sluiting van 
alle individuele statistische gegevens.

De  maatschappij  moet  de  programma’s  betreffende  de 
verwerving van gronden, de bouw of de renovatie van één of 
meerdere  woningen,  voorleggen  aan  de  Minister  of  aan  de 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
bevoegd is voor huisvesting. Bij haar voorstel voegt zij de 
lijst  van  de  door  de  openbare  vastgoedmaatschappijen 
voorgelegde projecten alsook de criteria die bepalend waren 
voor haar keuze.

Deze programma's dienen te worden goedgekeurd door de 
Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

Artikel 5  
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij kan 

er bij besluit van de Regering toe gemachtigd worden, met het 
oog op de verwezenlijking van haar doel, ten algemene nutte, 
zelfs  bij  stroken,  bebouwde  of  niet  bebouwde  onroerende 
goederen te onteigenen, met inachtneming van de wetten en 
ordonnanties of enige andere wetsbepalingen ter zake. 

Artikel 6  
De verwervingen en de onteigeningen van bebouwde of niet 

bebouwde  onroerende  goederen  die  door  de  Brus-selse 
Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  of  door  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen  uitgevoerd  moeten  wor-den,  kunnen 
toevertrouwd worden aan de administratie van de belasting 
over  de  toegevoegde  waarde,  registratie  en  domeinen,  die 
bevoegd is om die akten te ver-lijden.

Deze  verwervingen  en  onteigeningen  kunnen  door  een 
andere  instantie  worden  verricht,  die  hiertoe  door  de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd. 

De Staat stelt haar diensten gratis ter beschikking voor 
deze  handelingen.  Deze  terbeschikkingstelling  wordt 
toegestaan op vraag van de maatschappij, en dit in die mate 
dat zij het nuttig acht. De ambtenaren van de administratie 
van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en 
domeinen  zijn  bevoegd  om  de  authenticiteit  van  de 
schenkingsakten en andere akten toe te kennen. 
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Artikel 7  
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij mag 

giften  en  legaten  ontvangen,  zelfs  van  vastgoed,  op 
voorwaarde dat ze ertoe gemachtigd is door een Besluit van 
de Regering, dat genomen is op voorstel van de Minister of 
de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
die  bevoegd  is  voor  huisvesting  en  zij  mag  vastgoed 
verwerven dat nodig is voor haar administratie.

TITEL III - Kapitaal, aandelen, obligaties  

Artikel 8  
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vierenzestig miljoen 

honderd  achtenzeventigduizend  vijfhonderd  negenenvijftig 
euro  negenenzestig  cent  (EUR  264.178.559,69), 
vertegenwoordigd  door  één  miljoen  vijfenzestigduizend 
zeshonderd  eenennegentig   (1.065.691)  aandelen  zonder 
vermelding  van  nominale  waarde,  die  elk  één/één  miljoen 
vijfenzestigduizend  zeshonderd  éénennegentigste  van  het 
kapitaal vertegenwoordigen.

Op  het  kapitaal  werd  ingetekend  door  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor één miljoen vijfenzestigduizend 
zeshonderd  vierentachtig  (1.065.684)  aandelen  en  door  de 
naamloze vennootschap "Brussel Infrastructuur Financiering" 
voor zeven (7) aandelen.

De stortingen die op de niet-volgestorte aandelen uitge-
voerd  moeten  worden  bij  het  onderschrijven  ervan,  zullen 
worden opgeroepen door de Raad van bestuur. 

Hij zal er de data en het bedrag van bepalen en hij zal 
er de aandeelhouders, twee maand voor de voor de storting 
vastgestelde datum van berichten, met een aangetekende brief. 

Dit bericht heeft de waarde van een ingebrekestelling 
bij  niet-betaling  op  de  vastgestelde  data  en  er  is  van 
rechtswege  een  intrest  verschuldigd  tegen  de  wettelijke 
intrestvoet van de dag van invorderbaarheid.

Het  maatschappelijk  kapitaal  zal  later  verhoogd  of 
verminderd kunnen worden in één keer of in meerdere keren, 
bij een beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
van  aandeelhouders,  zoals  wanneer  die  be-slist  over  een 
wijziging van de statuten. 

Artikel 9  
De  aandeelhouders  zijn  slechts  aansprakelijk  voor 

verliezen ten belope van het bedrag van hun aandelen.
De  rechten  en  verplichtingen  die  met  een  effect 

verbonden zijn volgen die titel. 
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De eigendom  van  een  aandeel  heeft  van  rechtswege  de 
instemming met de huidige statuten en de beslissingen van de 
algemene vergadering ten gevolge. 

Alle  aandelen  zijn  en  blijven  op  naam.  Op  de  ven-
nootschapszetel wordt een register met de aandelen op naam 
bijgehouden. 

De eigendom van een aandeel op naam wordt verkregen door 
een inschrijving in het register. 

Van  die  inschrijving  in  het  register  worden 
certificaten  op  naam,  ondertekend  door  twee  bestuurders, 
afgegeven aan de houders van aandelen op naam. 

TITEL IV - Financiële middelen  

Artikel 1O  
Zonder  afbreuk  te  doen  aan  de  toepassing  van  de 

Brusselse Huisvestingscode of van iedere andere wettelijke 
of verordenende beschikking, zal de maatschappij beschikken 
over de volgende inkomsten:

1°) de terug te betalen voorschotten, ten laste van de 
gewestelijke begroting, onder de voorwaarden bepaald door een 
besluit  van  de  Regering  van  het  Brusselse  Hoofdstedelijk 
Gewest;

2°)  de  subsidies  à  fonds  perdu,  ten  laste  van  de 
gewestelijke begroting onder de voorwaarden bepaald door een 
besluit  van  de  Regering  van  het  Brusselse  Hoofdstedelijk 
Gewest; 

3°) de terugbetaling van de voorschotten, in de vorm van 
begrotingskredieten  of  leningen,  die  zij  of  de  Nationale 
Huisvestingsmaatschappij  aan  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen toegekend heeft, evenals de in-tresten 
die eruit voortkomen en de kosten voor het be-heer; 

4°)  de  opbrengsten  van  de  leningen  die  zij  mag 
uitgeven. In de mate dat zij niet genieten van een waarborg 
van het Gewest, zijn deze leningen, zonder afbreuk te doen 
aan  de  bepalingen  in  artikel  1,  §2,  onderworpen  aan  de 
goedkeuring van de Minister van Financiën van het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest,  van  de  Minister-Voorzitter  van  de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Minister of de 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
bevoegd is voor huisvesting.

5°) alle andere bronnen van inkomsten die voort-
vloeien uit haar activiteit. 

Artikel 11  
Op  voorstel  van  de  Minister  van  het  Brussels 
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Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor huisvesting en met 
het akkoord van de Minister van Financiën van het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest,  is  de  Regering  gemachtigd  om  de 
waarborg van het Gewest toe te staan tegenover derden, tegen 
de  voorwaarden  die  hij  bepaalt,  voor  de  intrest  en  de 
aflossingen van de leningen die uitgeschreven of afgesloten 
worden  door  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij. 

TITEL V - Beheer en controle van de openbare  
vastgoedmaatschappijen  

Artikel 12  
Paragraaf 1
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 

stelt  een  reglement  op  dat  de  volgende  aangelegenheden 
regelt:
1° de  investeringsautonomie  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappijen;
2° het  vaststellen  van  de  huurprijzen  van  sociale 
woningen;
3° de gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van de 
openbare dienstverlening;
4° de  verschillende  financiële  verplichtingen  van  de 
partijen;
5° de horizontale mechanismen van financiële solidariteit 
en de modaliteiten van de bestemming van de maandelijkse 
solidairiteitsbijdrage  die  bij  haar  wordt  geïnd;
6° de beheers- en exploitatievoorwaarden voor activiteiten 
van de openbare vastgoedmaatschappij die niet tot haar taak 
als openbare dienst behoren;
7° de doelstellingen met betrekking tot het financieel en 
vermogensbeheer van alle elementen die een weerslag hebben 
op de taak van de openbare vastgoedmaatschappij als openbare 
dienst;
8° de  evaluatiecriteria  voor  de  uitvoering  van  de 
verplichtingen van de openbare vastgoedmaatschappij;
9° de  voorwaarden  van de  overeenkomst van  een openbare 
vastgoedmaatschappij  met  andere  rechtspersonen,  die  wordt 
gesloten om haar openbare dienstverlening aan de gebruikers 
op te waarderen;
10° de sancties indien een partij het voormelde reglement 
niet of slecht uitvoert.
Dit  reglement  is  niet  van  toepassing  op  de  openbare 
vastgoedmaatschappij die een beheercontract heeft gesloten 
met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.
Paragraaf 2
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Elke  openbare  vastgoedmaatschappij  kan  met  de  Brusselse 
Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  een  beheercontract 
sluiten  teneinde  de  doelstellingen  en  de  regels  van  het 
beheercontract  dat  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij met het Gewest heeft onderschreven 
om te zetten, en die de volgende aangelegenheden regelt:
1° de  investeringsautonomie  van  de  openbare 
vastgoedmaatschappij;
2° het  vaststellen  van  de  huurprijzen  voor  de  sociale 
woningen;
3° de gedragsregels ten opzichte van de gebruikers van de 
openbare dienstverlening;
4° de  verschillende  financiële  verplichtingen  van  de 
partijen;
5° de horizontale mechanismen van financiële solidariteit, 
met inbegrip van de bestemming van de solidariteitsbijdrage 
die bij de openbare vastgoedmaatschappij wordt geïnd;
6° de beheers- en exploitatievoorwaarden voor activiteiten 
van de openbare vastgoedmaatschappij die niet tot haar taak 
als openbare dienst behoren;
7° de doelstellingen met betrekking tot het financieel en 
vermogensbeheer  en  tot  de  stedenbouwkundige,  sociale  en 
architecturale aspecten van alle elementen die een weerslag 
hebben op de taak van de openbare vastgoedmaatschappij als 
openbare dienst;
8° de  evaluatiecriteria  voor  de  verbintenissen  van  de 
partijen;
9° de  voorwaarden  van de  overeenkomst van  een openbare 
vastgoedmaatschappij  met  andere  rechtspersonen,  die  wordt 
gesloten om haar openbare dienstverlening aan de gebruikers 
op te waarderen;
10° de stimulansen om de in het beheercontract vastgestelde 
doelstellingen te verwezenlijken;
11° de sancties indien de partijen hun verplichtingen niet 
of slecht nakomen;
12° de herzieningsvoorwaarden van de overeenkomst. 
De beheersovereenkomst wordt gesloten voor vijf jaar en kan 
voor dezelfde periode hernieuwd worden. 
Zij voorziet in evaluatieperiodes van de uitvoering. 

Artikel 13  
Paragraaf 1
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 

stelt  bij  elke  openbare  vastgoedmaatschappij  een  sociaal 
afgevaardigde aan die zij bezoldigt. 
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De sociaal afgevaardigde mag zijn opdracht bij dezelfde 
openbare  vastgoedmaatschappij  niet  langer  dan  drie  jaar 
aansluitend uitoefenen.

De sociaal afgevaardigde wordt verkozen op een openbare 
lijst met kandidaat-sociaal-afgevaardigden die is opgesteld 
door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Op 
deze lijst mogen enkel kandidaten voorkomen die beantwoorden 
aan de bekwaamheidscriteria vastgesteld door de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

De  volgende  personen  mogen  de  functie  van  sociaal 
afgevaardigde niet uitoefenen:
1° personen  met  een  door  al  dan  niet  rechtstreekse 
verkiezing verkregen mandaat;
2° personen die de bevoegdheid hebben van bestuurder of 
zaakvoerder van een onderneming voor openbare werken of van 
een bouw- of vastgoedpromoter, evenmin als personen die deze 
activiteiten in eigen naam uitoefenen;
3° alle huurders of kandidaat-huurders van een openbare 
vastgoedmaatschappij;
4° bestuurders  en  personeelsleden  van  een  openbare 
vastgoedmaatschappij.

Paragraaf 2
De  functie  en  de  opdrachten  van  de  sociaal 

afgevaardigde worden vastgelegd in de artikelen 53 t/m 56 
van de Brusselse Huisvestingscode.

Artikel 14  
Paragraaf 1 
Elke  bedrijfsrevisor  bij  een  openbare 

vastgoedmaatschappij  is  verplicht  bij  de  Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij minstens twee maal per 
jaar  verslag  uit  te  brengen  over  zijn  opdrachten.  De 
Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  draagt  de 
kosten voor het verslag en zij dient de bedrijfsrevisor alle 
gegevens ter beschikking te stellen die het volbrengen van 
diens taak ten goede kunnen komen.

Paragraaf 2 
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij kan 

elke revisor bij een openbare vastgoedmaatschappij belasten 
met bijkomende opdrachten.
In dat geval wordt de kostprijs van de bijkomende opdrachten 
gedragen  door  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij.  

TITEL VI - Administratie, controle, personeel  
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Artikel 15  
Paragraaf 1
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 

wordt bestuurd door een raad van vijftien leden. 
De  bestuurders  worden  verkozen  door  een  algemene 

vergadering op voordracht van hun respectieve taalgroep.
Tien leden worden voorgedragen door de taalgroep die 

het grootst in aantal is en de overige vijf door de andere 
taalgroep. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering dient te 
bevestigen tot welke taalgroep de leden behoren.

Paragraaf 2 
De Regering draagt aan de raad een voorzitter en een 

ondervoorzitter-afgevaardigd  bestuurder  voor,  die  uit  de 
leden  van  die  raad  gekozen  worden.  Zij  behoren  tot 
verschillende taalgroepen.

Paragraaf 3 
Het mandaat van bestuurder is niet verenigbaar met de 

volgende hoedanigheden : 
1° lid  van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering  of 

Staatssecretaris toegevoegd aan een van haar leden ;
2° bestuurder,  manager  of  personeelslid  van  een 

onderneming  voor  openbare  werken  of  van  een 
projectontwikkelingsmaatschappij,  evenmin  als  alle 
personen  die  deze  activiteiten  in  eigen  naam 
uitoefenen;

3° revisor  of  sociaal  afgevaardigde  van  een  openbare 
vastgoedmaatschappij  van  het  Brussels  Hoofdstedelijk 
Gewest ;

4° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ;
5° bestuurder  of  personeelslid  van  een  openbare 

vastgoedmaatschappij ;
6° personeelslid  van  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij

Artikel 16  
Wanneer een mandaat van bestuurder vacant is, zullen de 

bestuurders in functie en de commissarissen het recht hebben 
om  deze  tijdelijk  te  vervullen,  daarbij  de  regels 
respecterend die in artikel 15 van de onderhavige statuten 
zijn bepaald.

De volgende algemene vergadering zal overgaan tot de 
definitieve   verkiezing.  De  bestuurder  die  zo  verkozen 
wordt, voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.
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Artikel 17  
De  Raad  van  bestuur  vergadert  op  convocatie  van  de 

voorzitter,  telkens  wanneer  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij dat vereist en minstens vijf keer 
per jaar : hij vergadert bovendien binnen de vijftien dagen 
die volgen op de vraag van drie bestuurders. 

De vergaderingen worden gehouden op de vennoot-
schapszetel  of  op  een  andere  plaats  binnen  het  Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest die in de oproepingsbrief vermeld is. 

Wanneer  de  voorzitter  verhinderd  is,  zit  de 
ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder de vergadering voor; 
wanneer  deze  laatste verhinderd  is, wordt  de vergadering 
voorgezeten door het lid van de Raad van Bestuur met de 
grootste anciënniteit.

Artikel 18  
Om rechtsgeldig te vergaderen, moet de meerderheid van 

de leden van de Raad van bestuur aanwezig zijn.  Ingeval van 
deling der stemmen, heeft de voorzitter of de bestuurder die 
hem vervangt, de doorslaggevende stem. 

De  beslissingen  van  de  Raad  van  bestuur  worden  met 
eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, de onthoudingen 
worden niet in overweging genomen. 

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal 
nemen deel aan de zittingen van de Raad van bestuur met een 
raadgevende stem.  De directeur-gene-raal vervult de functie 
van secretaris van de Raad. 

Artikel 19  

1. De  Raad  van Bestuur  heeft uitgebreide  macht om 
alle beheersraden te vervullen en om alle noodzakelijke 
of  nuttige  beschikkingen  te  treffen  om  het 
maatschappelijk doel te realiseren. 

Alles wat niet expliciet door een wettelijke bepaling, door 
een reglementaire bepaling of door de statuten voorbehouden 
is aan de algemene vergadering van aandeelhouders, behoort 
tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

2. De  voorzitter,  de  ondervoorzitter-afgevaardigd 
bestuurder,  de  directeur-generaal  en  de  adjunct-
directeur-generaal  vormen  het  directiecomité.  Dit 
comité  voert  het  beleid  uit  dat  door  de  Raad  van 
Bestuur uitgestippeld werd en neemt de directie van de 
Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  waar 
krachtens een delegatie van bevoegdheden toegekend door 
de Raad van Bestuur. 

3. De Raad van Bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, 
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een  deel  van  haar  bevoegdheid  overdragen  aan  de 
voorzitter  en  de  ondervoorzitter-afgevaardigd 
bestuurder.  Alle  beslissingen,  zowel  interne  als 
externe en met inbegrip van alle daden die de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij verbinden en alle 
bevoegdheden  en  volmachten  hebben  nochtans  geen 
dwingende  kracht  en  kunnen  dus  slechts  uitgevoerd 
worden, wanneer zij gezamenlijk ondertekend zijn door 
een lid van elke taalgroep van de Raad van Bestuur die 
daartoe werd aangewezen. Wat de daden van het dagelijks 
bestuur betreft kan de Raad van Bestuur aan de leidende 
ambtenaren  delegering  van  bevoegdheid  en 
tekenbevoegdheid toekennen. 

4. Met  uitzondering  van  de  directeur-generaal  en  de 
adjunct-directeur-generaal en binnen de beperkingen van 
het  kader  en  het  statuut  van  het  personeel  zoals 
bepaald  door  de  Regering  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, benoemt, schorst en herroept de 
Raad van Bestuur alle personeelsleden en bepaalt hun 
bevoegdheden. Hun wedden, lonen en beloningen worden 
vastgelegd overeenkomstig de bezoldigingsregeling van 
de ambtenaren van het Gewest.  

5. De bezoldiging van de voorzitter en de ondervoorzitter 
is  vanaf  één  april  negentienhonderd  vierennegentig 
vastgesteld op twaalfduizend driehonderd vierennegentig 
euro achtenzestig cent (12.394,68 euro) bruto per jaar, 
jaarlijks  geïndexeerd  op  basis  van  het 
gezondheidsindexcijfer van maart.  

6. De  bezoldiging  van de  bestuurders is  vastgesteld op 
negenennegentig euro zestien cent (99,16 euro) bruto 
per  vergadering  van  de  Raad  van  Bestuur  waaraan  de 
bestuurder heeft deelgenomen. Deze bezoldiging kan om 
de vijf jaar herzien worden. 

Artikel 2O  
De directeur-generaal en de adjunct-directeur generaal 

worden door de Regering benoemd, geschorst en afgezet. Zij 
regelt eveneens hun bezoldigingen. 

Artikel 21  
De  voorzitter  van  de  Raad  van  Bestuur  en  de 

ondervoorzitter-afgevaardigd  bestuurder  behoren  tot  een 
verschillende  taalgroep.  De  directeur-generaal  en  de 
adjunct-directeur-generaal  behoren  tot  een  verschillende 
taalgroep.  In  elk  geval  behoren  de  voorzitter  en  de 
directeur-generaal tot een verschillende taalgroep.
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Artikel 22  
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij kan, 

op verzoek van de ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder, 
in rechte optreden. 

De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 
wordt  daarbij  vertegenwoordigd voor  het gerecht,  door de 
ondervoorzitter-afgevaardigd  bestuurder  of  door  een 
afgevaardigd bestuurder, zowel als eiseres als verweerster. 

Artikel 23  
De  beraadslagingen  van  de  Raad  van  bestuur  worden 

opgetekend in processen-verbaal die ingeschreven worden in 
een speciaal register waarvan de vorm bepaald is door de Raad 
van bestuur en dat in de vennootschapszetel behouden moet 
blijven. 

De processen-verbaal  worden  ondertekend  door  minstens 
twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de voorzitter 
van de vergadering, evenals door de directeur-generaal die 
alle uittreksels ervan ondertekent. 

Artikel 24  
De controle op de handelingen en de rekeningen van de 

Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  wordt 
toevertrouwd  aan  een  commissaris  die  door  de  algemene 
vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut 
van  Bedrijfsrevisoren  overeenkomstig  de  artikelen  131  en 
volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 25  
De  commissaris  heeft  een  onbeperkt  bewakings-  en 

controlerecht  inzake  de  handelingen  van  de  Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Hij kan, zonder zich 
te  verplaatsen,  kennis  nemen  van  de  boeken,  de 
correspondentie, de processen-verbaal en in het algemeen van 
alle  geschriften  van  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij. 

Hij krijgt elk semester van de Raad van bestuur een 
boekhoudkundige staat die de activa en de passiva weergeeft. 

De commissaris stelt voor de algemene vergadering een 
geschreven en uitvoerig rapport op, waarin in het bijzonder 
vermeld wordt : 

1. hoe hij zijn controle uitgevoerd heeft en of hij van 
de bestuurders en de beambten van de maatschappijen de uitleg 
en de inlichtingen gekregen heeft die hij gevraagd heeft;

2.  of  de  boekhouding  bijgehouden  wordt  en  of  de 
jaarrekeningen  conform  de  wettelijke  bepalingen  en  de 
toepasselijke reglementen opgesteld worden; 
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3. of,  volgens  hem,  de  jaarrekeningen  een  getrouw 
beeld geven van het patrimonium, van de financiële situatie 
en van de resultaten van de maatschappij, rekening houdend 
met  de  wettelijke  en  reglementaire  bepalingen  die  dit 
regelen en of de rechtvaardiging in de bijlage adequaat is ;

4. of het beheersrapport de informatie bevat die door de 
wet vereist is en of deze strookt met de jaarrekening;

5. of de winstdeling zoals voorgesteld aan de algemene 
vergadering conform de statuten en de huidige titel is; 

6.  of  hij  kennis  genomen  heeft  van  afgesloten 
handelingen of beslissingen die getroffen zijn en die een 
inbreuk  plegen  op  de  statuten  of  op  de  huidige  ti-tel. 
Evenwel, deze vermelding kan weggelaten worden wanneer de 
bekendmaking van de inbreuk de maatschappij ongerechtvaardigd 
schade zou kunnen berokkenen, meer bepaald omdat de Raad van 
bestuur  de  gepaste  maatregelen  heeft  getroffen  om  de 
onwettige situatie die zo gecreëerd werd, te corrigeren.

In zijn rapport zal de commissaris de voorbehouden of de 
opmerkingen  die  hij  meent  te  moeten  maken,  precies  en 
duidelijk aanduiden en rechtvaardigen. Indien niet, vermeldt 
hij duidelijk dat hij er geen te maken heeft. 

Artikel 26  
Twee  regeringscommissarissen  van  een  verschillende 

taalrol worden, bij besluit, door de Regering benoemd en 
afgezet. 

Hun opdracht zal worden uitgeoefend overeenkomstig de 
artikelen  9  en  10  van  de  wet  van  zestien  maart 
negentienhonderd  vierenvijftig  betreffende  de  controle  op 
sommige  instellingen van openbaar nut.

De regeringscommissarissen waken erover dat het beheer 
van  de  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij 
geleid  wordt  door  de  belangen  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest.  Eén  van  de  regeringscommissarissen 
rapporteert aan de Minister van Financiën binnen het kader 
van de bevoegdheden van deze laatste.

Elke  regeringscommissaris  woont  de  zittingen  van  de 
algemene vergadering en van de Raad van Bestuur bij; zij 
beschikken er over een raadgevende stem.

Zij moeten tijdig verwittigd worden van de dag en het 
uur van de vergadering van deze organen en zij moeten de 
agenda, de rapporten en de werkdocumenten ervan ontvangen. 

Zij beschikken over vier volle dagen om beroep aan te 
tekenen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tegen elke 
beslissing waarvan zij oordelen dat zij indruist tegen de 
wet, de reglementering, de statuten of het algemeen belang 
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of wanneer zij oordelen dat één van de twee Gemeenschappen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gediscrimineerd wordt. 
Dit beroep is opschortend. 

De termijn gaat in vanaf de dag waarop de vergadering 
gehouden werd tijdens dewelke de beslissing genomen werd, 
indien de regeringscommissaris er volgens de gestelde regels 
toe opgeroepen werd en, in het tegengestelde geval, vanaf de 
dag  waarop  het  proces-verbaal  van  deze  vergadering  hem 
betekend werd. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering doet binnen de 
twintig dagen na het indienen van het beroep uitspraak. Deze 
termijn kan met tien dagen verlengd worden. 

Bij gebrek aan nietigverklaring binnen deze termijn, 
wordt de betwiste beslissing definitief. In het geval van de 
toepassing van artikel 7, paragraaf 9, derde alinea van de 
wet  van  achtentwintig  december  negentienhonderd 
vierentachtig, houdende de opheffing of de herstructurering 
van  bepaalde  instellingen  van  openbaar  nut,  wordt  de 
beslissing  opgeschort  totdat  de  Brusselse  Hoofdstedelijke 
Regering zich over het beroep uitgesproken heeft.  

De regeringscommissarissen hebben het recht om te allen 
tijde kennis te nemen van de situatie en de juistheid van de 
geschriften en de rekeningen te controleren. 
Zij hebben het recht van een ruim onderzoek. 

Alle leden van de Raad van Bestuur, de commissaris en 
de  personeelsleden  moeten  hen  de  grootst  mogelijke 
medewerking verlenen.

De bezoldigingen worden door de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij  in  haar  algemene  kosten 
overgenomen. 

Artikel 27  
De bestuurders zullen de Belgische nationaliteit moeten 

hebben  en  moeten  gedomicilieerd  zijn  in  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

De  mandatarissen  die  niet  meer  voldoen  aan  deze 
voorwaarden, zullen als ontslagnemend beschouwd worden. 

TITEL VII - Algemene vergaderingen  

Artikel 28  
De  door  de  algemene  vergadering  regelmatig  genomen 

beslissingen  zijn  verplichtend  voor  alle  aandeelhouders, 
zelfs voor de afwezigen of dissidenten. 

Haar beslissingen zijn verplichtend voor allen, zelfs 
voor de afwezige of dissidente aandeelhouders. 

De aandeelhouders beschikken over zoveel stemmen als ze 
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aandelen  bezitten.  De  uitoefening  van  het  stem-recht  dat 
toekomt aan de aandelen die nog niet volgestort zijn, zal 
opgeheven  worden  zolang  deze  eisbare  stortingen  waartoe 
regelmatig opgeroepen wordt, niet uitgevoerd werden. 

Artikel 29  
De jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders wordt 

gehouden op de laatste dinsdag van april die op een werkdag 
valt, op de vennootschapszetel van de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij. 

Alle aandeelhouders wiens naam sedert minstens twintig 
dagen is ingeschreven, worden tot de algemene vergadering 
toegelaten. 

De  Raad  van  Bestuur  kan  buitengewone  algemene 
vergaderingen oproepen; hij moet ze oproepen hetzij op vraag 
van de commissaris, hetzij op vraag van de aandeelhouders 
die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In deze 
aanvraag moeten de punten worden vermeld die op de agenda 
dienen te worden geplaatst. 

Artikel 3O  
De algemene vergadering beslist geldig over punten die 

niet op de agenda staan, wanneer dat unaniem beslist werd 
door de vergadering waarbij alle aandelen vertegenwoordigd 
zijn. 

Artikel 31  
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering 

laten vertegenwoordigen door een persoon die speciaal met 
dat doel afgevaardigd is. 

De  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering  duidt  de 
afgevaardigde  aan  die  het  Gewest  vertegenwoordigt  op  de 
algemene vergadering. De rechtspersonen mogen een persoon 
afvaardigen die geen aandeelhouder is. De Raad van Bestuur 
zal  de  vorm  van  de  volmachten  bepalen  en  eisen  dat  ze 
neergelegd  worden  op  de  vennootschapszetel  binnen  een 
termijn die hij zal bepalen. 

Voor  de  opening  van  de  zitting  tekenen  de 
aandeelhouders of hun afgevaardigden de aanwezigheidslijst. 
Het bureau van de algemene vergadering is samengesteld uit 
de leden van de Raad van Bestuur en uit de commissaris. 
Hij  wordt  bijgestaan  door  de  directeur-generaal  en  de 
adjunct-directeur-generaal. 

De  algemene  vergadering  wordt  voorgezeten  door  de 
voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij afwezigheid, door 
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de ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder of de bestuurder 
die de grootste anciënniteit heeft. 

Op voorstel van de voorzitter van de zitting kiest de 
algemene vergadering een secretaris en een stemopnemer. 

Artikel 32  
De  jaarlijkse  vergadering  neemt  kennis  van  het 

beheersrapport, evenals van het rapport van de commissaris 
over  de  handelingen  van  de  Brusselse  Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij en beslist over de goedkeuring van 
de jaarrekening.

Na de aanvaarding van de balans, spreekt ze zich uit 
door middel van een speciale stemming, over de verlening van 
ontheffing aan de bestuurders en de commissarissen. 

Zij  voert  de  benoemingen  en  de  afzettingen  van  de 
bestuurders en de commissaris uit onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikel 16 van de onderhavige statuten. 

De beslissingen worden genomen met absolute meerderheid 
van  stemmen  van  de  aanwezige  aandeelhouders  of 
afgevaardigden,  ongeacht  het  aantal  aandelen  er  in  de 
vergadering vertegenwoordigd zijn. 

Onthoudingen  en  ongeldige  stemmen  worden  niet  in 
overweging genomen. 

Nochtans, wanneer er vergaderd wordt over wijzigingen 
aan  de  statuten,  is  de  vergadering  slechts  geldig 
samengesteld wanneer de op de vergadering aanwezige leden 
minstens  de  helft  van  het  kapitaal  vertegenwoordigen. 
Wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, is een nieuwe 
vergadering  noodzakelijk  en  deze  zal  geldig  vergaderen 
ongeacht  de  proportie  van  kapitaal  dat  vertegenwoordigd 
wordt door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

In  beide  gevallen  wordt  een  voorstel  pas  aanvaard 
wanneer het drie vierde van de stemmen verzamelt. 

Geen  enkele  beslissing  inzake  de  wijziging  van  de 
statuten wordt van kracht vóór de goedkeuring ervan door 
Besluit  van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering,  op 
voorstel  van  de  Minister  of  Staatssecretaris  van  het 
Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest,  die  bevoegd  is  voor 
Huisvesting. 

De  stemming  gebeurt  met  handopsteken  of  bij 
naamafroeping,  tenzij  de  algemene  vergadering  er  met 
meerderheid van stemmen anders over beslist.

Artikel 33  
De  processen-verbaal  van  de  algemene  vergaderingen 

worden  ondertekend  door  de  leden  van  het  bureau  van  de 
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vergadering en door de aandeelhouders die dat wensen. 
De kopieën en uittreksels om aan derden voor te leggen, 

worden  ondertekend  door  de  voorzitter  en  door  de 
ondervoorzitter-afgevaardigd bestuurder. 

TITEL VIII - Jaarrekeningen, winst  

Artikel 34  
Het ontwerp van begroting van de Brusselse Gewestelijke 

Huisvestingsmaatschappij wordt vóór vijftien april van het 
jaar dat aan het begrotingsjaar voorafgaat, door de Raad van 
Bestuur  voorgesteld  aan  de  Minister  of  aan  de 
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die 
bevoegd is voor Huisvesting.
Dit  begrotingsontwerp  wordt  goedgekeurd  door  de  bevoegde 
Minister  of  Staatssecretaris  en  door  de  Minister  van 
Financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Artikel 35  
De Raad van Bestuur stelt ten laatste op éénendertig 

maart de jaarrekening op voor de uitvoering van de begroting 
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de 
inventaris  van  het  passief  en  het  actief  op  éénendertig 
december  van  het  beschouwde  jaar.  Deze  rekening  wordt 
goedgekeurd  door  de  Minister  of  de  Staatssecretaris  die 
bevoegd  is  voor  Huisvesting.  Deze  rekening  wordt  ter 
goedkeuring gericht aan de Minister van Financiën van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ze ten laatste op dertig 
april  van  het  jaar  dat  volgt  op  dat  van  het  beheer, 
overmaakt aan het Rekenhof.

Artikel 36  
Elk jaar en ten laatste vóór één juli, moet de Raad van 

Bestuur aan de Minister of aan de Staatssecretaris waarvan 
hij afhangt, aan de Minister-Voorzitter en aan de Minister 
van Begroting, periodieke overzichten en een beheersrapport 
overmaken  betreffende  de  activiteiten  van  het  voorgaande 
jaar van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij.

Dit  rapport  wordt  eveneens  naar  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement gestuurd.

Artikel 37  
De  Brusselse  Gewestelijke  Huisvestingsmaatschappij  is 

onderworpen  aan  de  regels  met  betrekking  tot  de 
overheidsopdrachten van werken, levering en diensten. 

Artikel 38  
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Het positief overschot van de balans, na aftrek van alle 
kosten, lasten en aflossingen, vormt de netto winst van de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij.

Van deze winst zal het volgende afgetrokken wor-den:
1. vijf procent toegewezen aan de wettelijke re-serve, 

tot  op  het  ogenblik  dat  deze  een  tiende  van  het 
maatschappelijk kapitaal bereikt; 

2.  vijf  procent  dividend  op  het  bedrag  van  de 
volgestorte aandelen; 

3.  het  saldo  zal  in  een  reservefonds  of  een  pro-
visiefonds  gestort  worden  of  overgedragen  worden,  af-
hankelijk van de verhouding van de Raad van bestuur. 

TITEL IX - Diverse bepalingen  

Artikel 39  
De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en van de 

bijlagen  van  de  akten  en  de  berichten  van  de  Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is gratis.

ECHT VERKLAARD.
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