
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF WOONREGIE KORTRIJK 

STATUTEN 

 
 
 
Titel 1 : NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR 
 
 

Art. 1 – Vorm en naam 

 
Het Autonoom Gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid draagt de naam  
Woonregie Stad Kortrijk. 
 
 

Art. 2 – Zetel 

 
De zetel van het Autonoom Gemeentebedrijf Woonregie Kortrijk is gevestigd op het stadhuis. 
 
Art. 3 – Doel – Bevoegdheden 

 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Woonregie Kortrijk, hierna genoemd Woonregie, heeft tot 
doel de woonfunctie in de binnenstad te rehabiliteren door op een actieve manier de 
leegstand van woningen, bedrijven en handelspanden te bestrijden, het wonen boven 
winkels te stimuleren en een sociaal woonbeleid te voeren, die het huren, bouwen of 
verwerven van woningen mogelijk maakt. 
 

De Woonregie kan hiertoe gronden en panden verwerven en binnen de wettelijk 
bevoegdheden waarover een autonome regie beschikt, alle daden stellen en alle 
activiteiten ontwikkelen, die zij nuttig acht tot het realiseren van het gestelde doel  
en dit op het volledige grondgebied van de stad Kortrijk. 
 

Hiertoe kunnen tevens samenwerkingsovereenkomsten afgesloten worden met natuurlijke 
personen en met publiek- of privaatrechterlijke rechtspersonen. 
De Woonregie mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving,  
de aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen,  
de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de 
uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering. 

 
Art. 4 – Duur 

 
De Woonregie verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de leden van de Raad 
van Bestuur worden benoemd.    
De Woonregie wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 



 

Titel 2 : Bestuur en controle 
 
Art. 5 – Structuur 

 
De Woonregie wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Directiecomité. 
 
Art. 6 – Samenstelling Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten hoogste achttien leden,  

die door de gemeenteraad worden benoemd.   De meerderheid van deze leden zijn 
gemeenteraadsleden en dit volgens het evenredig stelsel.   Naast deze raadsleden kunnen 
ook deskundigen worden aangesteld. 
 
Art. 7 – Bestuurders – gemeenteraadsleden 

 

Elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, draagt zelf zijn 
kandida(a)t(en) raadslid voor. 
 
Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de Raad van Bestuur zijn hoedanigheid 
van gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder 
enig formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens 

de Woonregie. 
 
Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de fractie waartoe het uittredend lid 
behoorde, een vervanger aangesteld. 
 

Art. 8 – Regeling in geval van gemeenteraadsverkiezingen 

 
Ingeval van gemeenteraadsverkiezingen worden alle mandaten binnen de organen van de 
Woonregie beëindigd op de datum van de eerste Raad van Bestuur van de Woonregie die 
volgt op de installatie van de nieuw verkozen gemeenteraad.  Tijdens deze 
installatievergadering zal de gemeenteraad een nieuwe Raad van Bestuur benoemen. 

 
Art. 9 – Voorzitterschap 

 
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter 
 
Art. 10 – Vergaderingen van de Raad van Bestuur 

 
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders 
telkens de belangen van de Woonregie het vereisen. 
 
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden 
ten minste twee dagen vóór de vergadering per brief, fax of een andere schriftelijke wijze 

verzonden. 
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een 
bestuurder die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid.  Bij gebrek aan de aanduiding 
van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de Raad van Bestuur 
voorzitten.   De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle 
bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. 

 



 

Art. 11 – Beraadslaging 

 
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn 
leden die gemeenteraadslid van de Stad Kortrijk zijn aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde 
agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen 
mits akkoord van alle aanwezige stemgerechtigde leden. 
 
Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze aan een bestuurder 

volmacht geven om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te 
vertegenwoordigen. 
 
De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang in de zin van artikel 60 van de 
vennootschappenwet zal hebben bij het nemen en de uitvoering van een besluit van de 

Raad van Bestuur, moet zich richten naar de bepalingen van voormeld artikel. 
 
De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen genomen.   Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte 
stemmen geteld. 
 

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, bij geheime 
stemming evenwel wordt de beslissing verworpen. 
 
Indien op een vergadering van de Raad van Bestuur het vereist quorum om geldig te 
beraadslagen aanwezig is en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge 
een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige 

aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 
 
Art. 12 – Notulen 

 
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die door de 
aanwezige leden worden ondertekend.   Deze notulen worden in een speciaal register 

opgenomen.   De volmachten worden aan de notulen gehecht. 
 
De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee 
bestuurders ondertekend.   Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een 
lasthebber. 

 
Art. 13 – Bevoegdheden van de Raad van Bestuur 

 
13.1 Algemeen 
 De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of 
noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van de Woonregie te verwezenlijken. 

 
De Raad van Bestuur oefent eveneens controle uit op het bestuur van het directiecomité van 
de Woonregie. 
 
De Raad van Bestuur kan het verstrekken van bijzondere diensten bij wijze van concessie van 
openbare dienst, vergunning of anderszins, opdragen of overlaten aan andere publiek- of 

privaatrechterlijke ondernemingen. 
 
Telkens indien de gemeenteraad van de stad Kortrijk haar daartoe verzoekt, brengt de Raad 
van Bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten  van de Woonregie. 



 

13.2. Personeel 
De Raad van Bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt hierbij hun 
personeelsstatuut vast. 
De Raad van Bestuur kan met de Stad Kortrijk overeenkomsten aangaan omtrent de 
terbeschikkingstelling van door de Stad Kortrijk tewerkgestelde personeelsleden binnen de 
wettelijke mogelijkheden, alsmede de voorwaarden van een dergelijke terbeschikkingstelling 

vaststellen. 
De Raad van Bestuur kan eveneens met de Stad Kortrijk of met derden, natuurlijke of 
rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten afsluiten waarbij de uitvoering van 
bepaalde taken of opdrachten aan de Stad Kortrijk of voormelde derden wordt 
toevertrouwd. 
 

Art. 14 – Vergoedingen 

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd door de Raad van 
Bestuur.  De bezoldiging mag niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld van een 
gemeenteraadslid. 
 

Art. 15 – Vertegenwoordiging 

 
De Woonregie wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in 
rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Bestuur die geen 
bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet leveren. 
 

Art. 16 – Dagelijks bestuur 

 
Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met 
betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van 
Bestuur.    Het directiecomité brengt geregeld, en tenminste naar aanleiding van elke Raad 
van Bestuur, verslag uit aan haar bestuur en activiteiten aan voormelde raad. 

 
Het directiecomité is samengesteld uit een afgevaardigd bestuurder en vier bestuurders-
directeurs, aangesteld door de Raad van Bestuur. 
 
De Raad van Bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité, met 
inachtname van wat bepaald is in art. 14. 

 
De afgevaardigd bestuurder zit de vergaderingen van het directiecomité voor.  Indien de 
afgevaardigd bestuurder is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een 
bestuurder-directeur die door de afgevaardigd-bestuurder daartoe wordt aangeduid.   
Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangend voorzitter door de afgevaardigd 

bestuurder, zal de oudste aanwezige bestuurder-directeur de vergadering voorzitten. 
De besluiten van het directiecomité worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
genomen.   Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 
In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 



 

Titel 3 : Controle  
 
Art. 17 – Controle 

 
Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een 
college van 3 commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de Raad 
van Bestuur van de Woonregie en waarvan tenminste één lid is van het Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren. 
 

Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid 
van de gemeenteraad. 
 
De bezoldiging van de commissaris-revisor bestaat in een vast bedrag vastgesteld 
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen.   De bezoldiging van de overige commissarissen wordt 

vastgesteld overeenkomstig wat bepaald is in art. 14. 
 
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.   
Op straf van schadevergoeding kan de commissaris-revisor tijdens zijn opdracht alleen om 
wettige redenen door de gemeenteraad  worden ontslagen, mits eerbiediging van de 
procedure beschreven in artikel 64 quinquies van de Vennnootschappenwet. 

 
Art. 18 – Taak van de commissaris 

 
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle 
over alle verrichtingen van de Woonregie.   Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de 

boeken, de briefwisseling, de notulen in het algemeen van alle geschriften van de 
Woonregie. 
 
Er wordt hen ieder semester door de Raad van Bestuur een staat overhandigd waarop de 
actieve en passieve toestand van de Woonregie wordt samengevat. 
 

De commissaris-revisor kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaaan 
door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. 
 
Art. 19 – Specifieke regeling ingeval van beëindiging van het mandaat van  

commissaris-revisor 

 

Ingeval het mandaat van de commissaris-revisor een einde neemt tijdens de drie laatste 
respectievelijke drie eerste maanden van het boekjaar, zal deze nog dienen in te staan voor 
het opstellen van de rapporten, verslagen en plannen die hij in zijn hoedanigheid van 
commissaris-revisor dient op te stellen overeenkomstig de wet en de huidige statuten en die 
betrekking hebben op het lopende respectievelijk vorig boekjaar. 



 

 

Titel 4 : JAARREKENING – ONDERNEMINGSPLAN – ACTIVITEITENVERSLAG 

 
Art. 20 – Jaarrekening 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op. 
 

 
Art. 21 – Ondernemingsplan – activiteitenverslag 

De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de 
strategie van de Woonregie op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag 
van het voorbije boekjaar. 

 
Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden telkens binnen een termijn van  
vijf maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de 
gemeenteraad van de Stad Kortrijk. 
 
Art. 22 – Toezicht op de jaarrekening 

De gemeenteraad van de stad Kortrijk hoort het activiteitenverslag en het ondernemingsplan 
van de Raad van Bestuur alsook het verslag van de raadsleden – commissarissen. 
 
Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan  
de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de gemeenteraad 
bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is 

vastgesteld om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen 
die de Raad van Bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële 
toestand. 
 

Titel 5 : Rechtsopvolging 
 
Art. 23 – Administratiefrechtelijk 

De Woonregie neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen van de Stad Kortrijk 
over die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de Stad Kortrijk 

en de Belgische federale overheid of het Vlaamse Gewest geldende overeenkomsten die de 
uitoefening van de woonregiebestuurlijke bevoegdheden regelen, met inbegrip van de 
rechten en de verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke 
procedures. 
 
Art. 24 – Rechtsverhoudingen met publiek- en privaatrechtelijke personen 

De Woonregie neemt eveneens de andere rechten en verplichtingen van de Stad Kortrijk 
over die voortvloeien uit de met andere publiek- en privaatrechterlijke personen bestaande 
rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van de woonregiebestuurlijke 
bevoegdheden, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit 
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. 
 

Art. 25 – Goederen 

De beheeroverdracht aan de Woonregie van het privaat patrimonium van de Stad Kortrijk 
met betrekking tot gronden en woonhuizen en het inbrengen van het roerend en onroerend 
bezit van de grondregie zal gebeuren per 1 januari 1999 op basis van de jaarrekeningen van 
de stad en de grondregie op datum van 31 december 1998. Het toekennen van een 

startkapitaal zal geregeld worden bij raadsbesluit op het ogenblik dat de gemeenteraad van 
Kortrijk beslist heeft een Woonregie op te richten en de statuten ervan heeft vastgesteld. 
 
 
 


