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Situering van het onderzoek 

Het voorliggende rapport maakt deel uit van het onderzoeksproject inzake de ‘evaluatie van het 

federale woninghuurrecht’ van het Steunpunt Wonen, dat heeft plaatsgevonden in de periode 2013-

20151. 

In 2013 werd aangevangen met een grondige evaluatie van het bestaande woninghuurrecht. Na het 

opmaken van een situatieschets en een rondvraag bij een brede groep van personen uit het 

werkveld, werden door een forumgroep zes prioritaire thema’s uit het woninghuurrecht vastgelegd 

die in werkgroepen verder onderzocht zouden worden. Naast het onderzoeksteam en 

vertegenwoordigers van de Administratie Wonen-Vlaanderen bestonden de werkgroepen uit een 

brede groep vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en juridische beroepen.  

Tijdens de bijeenkomsten van deze werkgroepen was het de bedoeling om aan de hand van overleg- 

en discussiemomenten de betrokken organisaties vanuit hun onderscheiden belangen te laten 

meedenken over specifieke knelpunten en uitdagingen, ten einde te komen tot concrete 

aanbevelingen voor een toekomstig Vlaams woninghuurrecht. De insteek voor de bespreking werd 

daarbij telkens gevormd door situerende nota’s die door het onderzoeksteam werden samengesteld, 

en dit volgens de systematiek van de reguleringsimpactanalyse (RIA). Ook de uiteindelijke 

bevindingen van de werkgroepen werden op die manier weergegeven. Per thema gaat het telkens 

om een weergave van de beleidsdoelstellingen, een probleemanalyse, de belangrijkste beleidsopties 

en een overzicht van mogelijke effecten.  

In de periode september – december 2013 kwamen de eerste drie werkgroepen samen om de 

thema’s ‘Financiële aspecten: de huurwaarborg’, ‘Contractuele aspecten: duur en opzegging’ en 

‘Woningkwaliteit: herstellingen aan het gehuurde goed, renovatiehuur, afstemming met de Vlaamse 

Wooncode, de plaatsbeschrijving’ te bespreken. De bevindingen van deze werkgroepen vormden de 

basis voor een eerste rapport2.  

Een tweede deel van het onderzoek werd opgestart in het najaar van 2014 en liep tot midden 2015. 

Tijdens dit vervolgproject werden opnieuw drie werkgroepen opgericht ter bespreking van de 

thema’s ‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en de ‘Huurprijs’. Ook hier 

werd de insteek voor de besprekingen gevormd door situerende nota’s en werden de bevindingen 

van de werkgroepen weergegeven volgens de systematiek van de reguleringsimpactanalyse (RIA). 

Na afronding van de werkzaamheden van de thematische werkgroepen werd vervolgens met alle 

betrokken actoren een wegingsoefening gehouden die betrekking had op de beleidsopties die in de 

zes werkgroepen van het eerste en tweede deel van het onderzoek werden geformuleerd. De 

bedoeling van deze wegingsoefening was in eerste instantie om na te gaan over welke van de 

voorgestelde beleidspistes  consensus bestaat. Daarnaast werd in kaart gebracht welk gewicht of 

belang de betrokken organisaties aan de verschillende opties hechten. 

                                                           
1
 Het onderzoek werd voorafgegaan door een studie naar de bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur in 

het kader van de Zesde staatshervorming, waarbij onder meer aandacht werd besteed aan de integratie van 
het woninghuurrecht  in de Vlaamse regelgeving rond wonen. Zie: HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Regionalisering van 
de federale huurwetgeving, Leuven, Steunpunt Wonen, 2013, 118 p.  
2
 HUBEAU B. en VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 

opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt Wonen, 2014, 180 p. 
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Als laatste onderdeel van het onderzoek werd een expertencommissie opgericht worden om 

feedback te geven bij de bevindingen van het werkveld, zoals geformuleerd in de zes thematische 

werkgroepen. Deze commissie werd samengesteld door academici met een juridische of 

economische achtergrond uit Vlaamse, Brusselse en Nederlandse universiteiten.   

Dit rapport werd opgebouwd rond drie delen. Als eerste deel komen de bevindingen van de 

werkgroepen tijdens het tweede deel van het onderzoek inzake de evaluatie van de 

woninghuurwetgeving aan bod (I.). Vervolgens worden de resultaten van de wegingsoefening 

weergeven (II.). Een laatste deel omvat de aanbevelingen en adviezen van de expertencommissie 

(III.) 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

 

 

 

 

DEEL I: BEVINDINGEN WERKGROEPEN ‘TOEGANG, 

SELECTIE EN DISCRIMINATIE’, ‘PROCEDURE EN 

BEMIDDELING’ EN ‘HUURPRIJS’ 

  



9 
 

 

Toelichting 

In de periode najaar 2014 – voorjaar 2015 kwamen werden drie thematische werkgroepen opgericht 

om de topics ‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en de ‘Huurprijs’ te 

bespreken en aanbevelingen te formuleren voor een Vlaams woninghuurrecht. 

De werkgroepen van het tweede deel van het onderzoek waren als volgt samengesteld :  
 

1. Werkgroep Toegang, selectie en discriminatie 

o Voorzitter: Raf Van Ransbeeck (KU Leuven) 

o Samenstelling:  
- Vlaams Huurdersplatform  
- Verenigde Eigenaars3 
- Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen  
- Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars  
- Kenniscentrum Vlaamse Steden  
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  
- Netwerk tegen Armoede 
- Minderhedenforum 
- Interfederaal Gelijkekansencentrum 
- Agentschap Inspectie RWO, Vlaamse Wooninspectie 
- Administratie Wonen-Vlaanderen 

2. Werkgroep Procedure en bemiddeling 

o Voorzitter: Stefan Rutten (Universiteit Antwerpen) 
o Samenstelling:  

- Vlaams Huurdersplatform  
- Verenigde Eigenaars  
- Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen  
- Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars  
- Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten  
- OCMW Gent 
- Minderhedenforum 
- Dhr. Avi Schneebalg (vrederechter, GEMME4). 
- Orde van Vlaamse Balies  
- Administratie Wonen-Vlaanderen 

3 Werkgroep Huurprijs 

o Voorzitter: Maarten Dambre (Universiteit Gent) 
o Samenstelling:  

- Vlaams Huurdersplatform  
- HUURpunt  
- Verenigde Eigenaars 
- Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen  

                                                           
3
 Voorheen “Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaars Syndicaat” (AES). 

4
 European Association of Judges for Mediation. 
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- Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars  
- OCMW Gent  
- Orde van Vlaamse Balies 
- Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat 
- Administratie Wonen-Vlaanderen 

 
De bevindingen van deze werkgroepen worden navolgend weergegeven per thema. 
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I. Werkgroep Toegang, selectie en discriminatie 

A. Beleidsdoelstellingen 

A.1 Strategische doelstellingen 

A.1.1 Anti-discriminatiewetgeving 

 

- Het bewerkstellingen van een tolerante samenleving waarin verschillen tussen personen erkend 

en gewaardeerd worden. 

- Het bestrijden en voorkomen van discriminatie. 

- het creëren van de voorwaarden opdat eenieder volwaardig kan participeren aan de Vlaamse 

samenleving. 

- Het bewerkstelligen van gelijke kansen van sociale groepen die geconfronteerd worden met 

achterstelling of uitsluiting. 

A.1.2 De Vlaamse Wooncode   

- Bevorderen van gelijke kansen binnen het beleidsveld wonen (artikel 4,§2 Vlaamse Wooncode). 

 
A.2 Operationele doelstellingen 

A.2.1 Woninghuurwetgeving 

- Voorkomen van stigmatisering bij tussenkomst door het OCMW (artikel 10 Woninghuurwet). 

Om discriminatie en uitsluiting te voorkomen wil de wetgever vermijden dat jegens de 

verhuurder blijkt dat het OCMW is tussengekomen bij het vormen van de waarborg. De 

tussenkomst van het OCMW zou namelijk geïnterpreteerd worden als een signaal omtrent de 

beperkte financiële draagkracht van de huurder5. 

- Beschermen van de huurder door het bekendmaken van de huurprijs en de gemeenschappelijke 

lasten in elke officiële of publiekelijke mededeling te verplichten (artikel 1716 Burgerlijk 

Wetboek).  

Het vooraf bekendmaken van de huurprijs moet ervoor zorgen dat de gevraagde huurprijs 

niet om discriminatoire redenen wordt aangepast wanneer een bepaalde kandidaat-huurder 

zich aandient. Daarnaast was het doel om de transparantie van de huurmarkt en de 

efficiëntie van het verhuurproces te verhogen. De huurder weet immers vooraf of de 

huurprijs al dan niet financieel haalbaar is en kan de prijs van verschillende te huur gestelde 

woningen beter vergelijken.  

                                                           
5
 Deze doelstelling wordt nagestreefd door bij koninklijk besluit een standaardformulier vast te leggen 

waarmee kredietinstellingen aan de verhuurders dienen te bevestigen dat de waarborg werd verleend. Naast 
de identificatiegegevens van de partijen en de financiële instelling, bevat dit formulier enkel de bevestiging dat 
‘een huurwaarborg van …€ zoals voorzien in de huurovereenkomst tussen de hierboven vernoemde huurder en 
verhuurder, toegekend is’. Zie: Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 10, §1, 
laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, Burgerlijk Wetboek, B.S. 21 mei 2007. 
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B. Probleemanalyse 

B.1 Aanleiding en situering 

B.1.1  Selectie en discriminatie op de private huurmarkt 

Verschillende middenveldorganisaties en academici hebben de voorbije jaren gewezen op de 

problematiek van discriminatie waarmee de private huurmarkt te kampen heeft6. In hoofdzaak gaat 

het om gevallen van raciale discriminatie en discriminatie op grond van vermogen7.  

Een onderzoek in Gent en Antwerpen stelde bijvoorbeeld vast dat etnische discriminatie sterk 

aanwezig is bij particuliere verhuring. Uit een veldonderzoek bleek meer bepaald dat eerste 

generatie migranten door één op zes verhuurders worden uitgesloten, terwijl dit voor tweede 

generatie migranten nog steeds door één op acht het geval is. Volgens hetzelfde onderzoek zouden 

eerste generatie migranten ook vaker gediscrimineerd worden door vastgoedmakelaars dan door 

particulieren. Het hebben van een Arabisch-klinkende naam zou daarenboven in één op acht 

gevallen al voldoende reden zijn om te gaan discrimineren8. Uit het Grote Woononderzoek van 20139 

blijkt dan weer dat ongeveer 22% van de verhuurders een andere huurder zou zoeken wanneer een 

kandidaat-huurder zich zou aanmelden met een niet-Belgische afkomst, terwijl nog eens 22% van de 

verhuurders aangeven dat ze het minder prettig vinden om te verhuren aan een persoon van 

allochtone afkomst (maar de kandidaat in kwestie wel zouden aanvaarden)10. 

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM is er daarnaast sprake van toenemende selectie en uitsluiting 

van kandidaat-huurders met een zwakker sociaaleconomisch profiel. Verhuurders zouden daartoe 

steeds verder gaan met inlichtingenfiches11. Aansluitend blijkt uit de resultaten van het Grote 

Woononderzoek dat 36% van de verhuurders een andere huurder zou zoeken wanneer een 

kandidaat-huurder afhankelijk is van steun door een OCMW. In vergelijking met de Woonsurvey van 

2005 blijkt selectie van sociaaleconomisch zwakkere kandidaat-huurders daarmee (zeer) beperkt te 

zijn afgenomen, maar het aandeel van de verhuurders die geen huurders wensen die afhankelijk zijn 

                                                           
6
 KUSTERS, J. “Discriminatie ten opzichte van allochtonen op de private huurmarkt” in VELAERS, J. en VRIELINK, J. 

(eds.), Vrijheid en Gelijkheid, de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 
antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 543; GOOSSENS, L. en VANHOVE, A. (eds.), Migranten op de 
woningmarkt. Een verkennend onderzoek in twee Antwerpse woonwijken, Antwerpen, VOB, 1997, 266 p.; 
LAHLALI, M., ANDINO, W. en SPAAS, N., Praktijktests discriminatie Antwerpse en Gentse woninghuurmarkt, Brussel, 
2012. 
7
 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, “Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2013”, p. 112. 

8
 De argumentatie dat het beheersen van het Nederlands beschermt tegen discriminatie blijkt dan ook niet 

correct. Zie: VAN DER BRACHT, K. en VAN DE PUTTE, B., “Het Not-In-My-Property-Syndroom (NIMPY): etnische 
discriminatie op de huisvestingsmarkt”, Gent, 2013 en LAHLALI, M., ANDINO, W. en SPAAS, N., Praktijktests 
discriminatie Antwerpse en Gentse woninghuurmarkt, Brussel, 2012.  
9
 De cijfers uit het Grote Woononderzoek (2013) die in de voorliggende nota werden opgenomen, werden nog 

niet gepubliceerd en moeten onder voorbehoud van een definitieve publicatie beschouwd worden als 
voorlopige resultaten. 
10

 HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, 
Steunpunt Wonen, 2015, p. 11. 
11

 Dergelijke fiches kunnen discriminatiegevoelige gegevens bevatten, maar kunnen ook een inbreuk uitmaken 
op de privacywetgeving. Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM zouden de gevraagde inlichtingen in die zin 
soms ronduit strijdig zijn met de aanbevelingen die door de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke levenssfeer (de zogenaamde “privacy-commissie”) in 2009 gepubliceerd werden omtrent de 
inlichtingen die door verhuurders en vastgoedmakelaars mogen gevraagd worden aan kandidaat-huurders.  
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van OCMW-steun blijft hoe dan ook groot12. Ook het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM stelt in zijn 

jaarverslag van 2013 dat van kandidaat-huurders niet zelden verlangd worden dat zij een 

arbeidscontract kunnen voorleggen en bij voorkeur van onbepaalde duur. Andere 

inkomenscategorieën (bv. ziekte-, OCMW-, werkloosheidsuitkering) dan inkomsten uit arbeid 

worden in deze gevallen a priori uitgesloten13.  

In een recent onderzoek in opdracht van het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM 

(‘Diversiteitsbarometer Huisvesting’) werd discriminatie op de private huurmarkt onderzocht door 

middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden doorheen het volledige huurproces. Meer 

concreet werden daarbij vier fasen onderscheiden, namelijk het moment van de advertentie, de 

contactname door de kandidaat-huurder, het huisbezoek en (de uitvoering van) de 

huurovereenkomst. Deze studie bevestigt onder meer de resultaten die in Gent en Antwerpen  

werden gevonden inzake discriminatie op grond van afkomst. Zo werd bij telefonische contactname 

door mannelijke kandidaat-huurders van Marokkaanse of Turkse origine een discriminatiegraad van 

14% vastgesteld. Wat discriminatie op grond van vermogen betreft, zou een persoon die 

leefloongerechtigd is of die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt bij telefonische 

contactname in 1 op 8 gevallen meer nadelig behandeld worden.  

Verder blijkt uit de resultaten van dit onderzoek onder meer dat discriminatie bij de bekendmaking 

van de te huurstelling veel minder voorkomt. Directe discriminatie op grond van raciale criteria zou in 

de advertentiefase zelfs nog slechts zelden voorvallen. Het feit dat dergelijke flagrante en openlijke 

gevallen eerder afwezig blijven, zou volgens het onderzoek vooral te maken hebben met de pakkans 

en de kennis van de anti-discriminatiewetgeving. Vastgoedmakelaars blijken bijvoorbeeld ook minder 

vaak discriminerende termen te gebruiken in advertenties dan private eigenaars. Discriminerende 

termen worden daarentegen vooral gebruikt bij raamaffiches, en minder in kranten of op het 

internet. Daarnaast worden er vooral discriminerende advertenties gevonden op voor verhuurders 

risicovolle huurmarkten, in grote en kleinere steden, in verspreide verstedelijking en bij goedkopere 

huurwoningen14. 

Wat het criterium ‘vermogen’ betreft, stellen eigenaarsorganisaties evenwel dat het niet altijd 

mogelijk is om een onderscheid te maken tussen discriminatie naar de bron van het inkomen en 

selectie op basis van de hoogte van het inkomen. Aansluitend wordt ook in de Diversiteitsbarometer 

Huisvesting als methodologische bemerking aangegeven dat het soms niet duidelijk was of 

discriminatie (naar aard van het vermogen) dan wel selectie (naar hoogte van het vermogen) werd 

gemeten: “Een specifieke vorm ervan betreft de manier waarop  we discriminatie naar vermogen 

hebben getest. Omdat uitkeringen vaak ook laag zijn, is het niet duidelijk of we discriminatie (naar 

aard van vermogen) dan wel selectie (naar hoogte van vermogen) meten. Daarvoor zou het 

controleprofiel dezelfde hoogte van inkomen moeten toegewezen krijgen maar verkregen via arbeid 

                                                           
12

 Bij de Woonsurvey van 2005 bedroeg dit 41% van de verhuurders. Ook voor de kandidaat-huurder die 
alleenstaande is met kinderen is er sprake van een beperkte afname: 8% van de verhuurders zegt een andere 
huurder te zoeken, terwijl dit in 2005 10% was. De verschillen zijn echter niet significant. Zie: HEYLEN, K., Grote 
Woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 
p. 11 ev. 
13

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, “Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2013”, Brussel, 2014, p. 112. 
14

 Verder zou wel degelijk nog geprobeerd worden om een eerste schifting te maken aan de hand van de keuze 
van het publicatiekanaal en vooral door de formulering van de advertentie. Zie: INTERFEDERAAL 

GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 171 ev. 
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terwijl de experimentele groep hetzelfde inkomen op een andere wijze verkrijgt. Dan is enkel de aard 

van het verkregen inkomen verschillend en kan duidelijk over discriminatie worden gesproken”15.  

In de werkgroep preciseerden de onderzoekers echter dat, hoewel de bovenstaande bemerking 

terecht is, er anderzijds wel aanwijzingen bestaan dat het toch ging om gevallen van discriminatie. 

Het gaat namelijk om onderzoeksresultaten die werden waargenomen bij de allereerste stap van het 

verhuurproces, bij de eerste contactname door de kandidaat-huurder. Als de aard van het inkomen 

hierbij werd vrijgegeven, kon bijvoorbeeld vastgesteld worden dat minder werd doorgevraagd naar 

de hoogte van het inkomen. Dit in tegenstelling tot de richtlijnen die hierover door de privacy-

commissie werden bekendgemaakt. 

 

B.1.2 De rol van de vastgoedmakelaars 

Uit het Grote Woononderzoek blijkt dat het aandeel particuliere verhuurders op de huurmarkt de 

laatste jaren nagenoeg gelijk is gebleven. Steeds meer verhuurders doen echter wel een beroep op 

bemiddeling door een vastgoedmakelaar. Waar tijdens de Woonsurvey van 2005 20,6% van de 

verhuurders aan gaf een beroep te doen op een immobiliënkantoor, is dit aandeel in 2013 gestegen 

tot 26,5%16.  

Volgens de resultaten van de ‘Diversiteitsbarometer Huisvesting’ krijgen vastgoedmakelaars op hun 

beurt vaak de vraag vanwege eigenaars-verhuurders om bepaalde bevolkingsgroepen uit te sluiten. 

Het gaat daarbij vooral om personen met een bepaalde afkomst of inkomstenbron, naast gezinnen 

met kinderen. Een belangrijke vraag is dan ook hoe makelaars met dergelijke verzoeken omgaan. 

Verwacht zou kunnen worden dat zij een neutrale toegangspoort tot de huurmarkt vormen. Het gaat 

immers om een gereglementeerd beroep, waarbij de beoefenaars van het beroep onder meer een 

deontologische code moeten onderschrijven, waaronder in het bijzonder de verplichting om de 

toepasselijke wetgeving na te leven. Zo worden de wet op de bescherming van de privacy en de anti-

discriminatiewetgeving in de deontologische code uitdrukkelijk vernoemd. 

Uit de ‘Diversiteitsbarometer huisvesting’ blijkt echter dat sommige makelaars weinig bezwaren 

tonen of aangeven weinig te kunnen doen tegen eisen om bepaalde bevolkingsgroepen te weren. 

Anderen weigeren om discriminerende criteria te hanteren, terwijl een laatste deel van de makelaars 

een tussenpositie inneemt en stelt dat ze de eigenaar toch zouden proberen overtuigen van 

kandidaat-huurders die objectief geschikt zijn, maar dat ze zich uiteindelijk wel bij de eisen van de 

eigenaars neerleggen. Concreet zouden 38% van de Vlaamse makelaars direct willen ingaan op de 

vraag van de verhuurder om allochtone kandidaat-huurders te mijden, terwijl 17% aangeeft dat ze 

dergelijke eis zonder meer zouden verwerpen. Verder geeft 36% van de makelaars aan dat ze niet 

willen in gaan op deze vraag, maar dat de uiteindelijke keuze aan de verhuurder is (voorleggen van 

een lijst van kandidaat-huurders). Volgens CIB VLAANDEREN zou deze laatste houding op zich een 

correcte, niet- discriminatoire houding zijn: de vastgoedmakelaar aanvaardt geen opdracht tot 

                                                           
15

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 236. 
16

 Het gaat hierbij om alle woningen die te huur worden aangeboden. Ook met het aanbod van de SVK’s en de 
sociale huurwoningen werd dus rekening gehouden. Zie: HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 5. De 
private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, p. 3 ev. 
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discriminatie en is bereid elke kandidaat te onderzoeken, om dan vervolgens een lijst van kandidaten 

voor te leggen aan de verhuurder die de uiteindelijke keuze heeft17.  

Wat het onderscheid op grond van vermogen of inkomensbron betreft, geeft 54% van de 

immobiliënkantoren daarnaast aan dat men bereid is om in te gaan op de vraag van de verhuurder 

om werkloze kandidaat-huurders niet te aanvaarden. 10% van de immobiliënkantoren zou hierop 

direct ‘nee’ zeggen, terwijl 36% van de makelaars antwoordt ‘nee, de keuze is aan de verhuurder’ 

(voorleggen van een lijst van kandidaat-huurders)18. CIB VLAANDEREN betwijfelt evenwel of de 

vraagstelling inzake werklozen  erin slaagt om de bereidheid tot discriminatie volledig accuraat in te 

schatten. Zo zou volgens deze organisatie moeten worden erkend dat het bijzonder moeilijk is om 

heersende denkbeelden inzake een correlatie tussen de aard en de omvang van het inkomen te 

doorbreken. Nochtans is er geen twijfel dat steeds de concrete financiële situatie moet worden 

beoordeeld. Aangezien zonder verdere informatie over een bepaald niveau van inkomen werd 

bevraagd of men bereid zou zijn om werklozen te mijden, zou volgens CIB Vlaanderen kunnen 

worden verondersteld dat een deel van de vastgoedmakelaars de vraag interpreteerden als een 

vraag om lagere (vervangings)inkomens te mijden, waarbij het maken van een keuze tussen 

kandidaat-huurders op basis van hun capaciteit om de huur te betalen een legitieme vorm van 

selectie uitmaakt. Sommige vastgoedmakelaars zouden in bepaalde gevallen zelfs personen met een 

vervangingsinkomen aan hun klanten aanraden, aangezien vervangingsinkomens ook als relatief 

stabiel worden aanzien19.  

De onderzoekers bevestigden in de werkgroep op hun beurt dat de grens tussen selectie en 

discriminatie niet altijd duidelijk is. Toch wijzen zij erop dat aanwijzingen bestaan dat de 

waargenomen resultaten wel degelijk betrekking hebben op gevallen van discriminatie. Zo werd 

opgemerkt dat wanneer de vraag werd gesteld om bijvoorbeeld werkloze kandidaat-huurders te 

mijden, de makelaar nog niet eens wist over welke woning het ging of wat de hoogte van de beoogde 

huurprijs was. Kandidaat-huurders met een vervangingsinkomen werden dus a priori uitgesloten. 

Sommige makelaars zouden in hun antwoord bovendien duidelijk te kennen gegeven hebben dat 

men wist dat het om discriminatie ging. De ‘denkbeelden’ waarnaar CIB VLAANDEREN verwijst, zijn 

bovendien ook vormen van discriminatie. Het gaat meer bepaald om ‘statistische discriminatie’, 

waarbij de weigering van een bepaalde kandidaat-huurder wordt ingegeven door associaties die 

worden gemaakt tussen de kwaliteiten van een goede huurder en andere kenmerken van de 

potentiele huurder. De gemaakte associaties worden daarbij enerzijds gebaseerd op stereotypen of 

vooroordelen, en anderzijds op eerdere ervaringen of anekdotes die worden veralgemeend naar 

andere kandidaten toe met dezelfde eigenschappen20. 

                                                           
17

 Volgens de gedragscode die geldt voor de interimsector moet een uitzendconsulent die een discriminerende 
vraag ontvangt dit onmiddellijk signaleren en wordt vervolgens contact opgenomen met de klant om de 
geldende regelgeving te verduidelijken en hem ervan te overtuigen om van de discriminerende eisen af te zien. 
Weigert de klant zijn mening te herzien, dan kunnen zijn gegevens worden overgemaakt aan een 
gelijkebehandelingsorgaan of een inspectiedienst. Zie: Koninklijk Besluit waarbij algemeen verbindend wordt 
verklaard de Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de 
uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren, betreffende de 
gedragscode ter preventie van discriminatie, B.S. 30 augustus 2013. 
18

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 210-212. 
19

 CIB VLAANDEREN, nota ‘Forumgroep Woninghuurwet – Werkgroep discriminatie: insteek CIB Vlaanderen’, p. 4-
5. 
20

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 221. 
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B.1.3 Begripsomschrijving: legitieme selectie vs. ongeoorloofde discriminatie 

 

De federale en de regionale overheden hebben regelgeving aangenomen ter bestrijding van 

discriminatie. Daarbij werden een aantal kenmerken vastgelegd op grond waarvan een verschil in 

behandeling niet mag gebaseerd worden. Het gaat meer bepaald om volgende criteria: geslacht, 

leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, 

politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische 

eigenschap, sociale positie, nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of 

etnische afstamming21.  

Wanneer toch een onderscheid wordt gemaakt op grond van een van deze beschermde kenmerken, 

dient dit verschil in behandeling objectief gerechtvaardigd te zijn door een legitiem doel. De 

middelen om dit doel na te streven, moeten bovendien passend en noodzakelijk zijn. Wanneer het 

onderscheid niet kan gerechtvaardigd worden, is er juridisch gezien sprake van discriminatie. 

Verder wordt in de wetgeving een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte discriminatie22. 

Van ‘directe discriminatie’ is er sprake wanneer iemand minder gunstig wordt behandeld dan iemand 

anders in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van een of meer, 

werkelijke of vermeende, eigen of bij associatie toegekende beschermde kenmerken. ’Indirecte 

discriminatie’ is dan weer het geval waarbij een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of 

handelswijze personen met een werkelijk of vermeend, eigen of bij associatie toegekend beschermd 

kenmerk in vergelijking met andere personen kan benadelen. Het gemaakte onderscheid is daarbij 

van belang omdat directe discriminatie op grond van bepaalde criteria (zoals het zogenaamd ras, 

huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming) in beginsel op geen enkele manier kan 

worden gerechtvaardigd. 

Voor de private huur is evenwel vooral belangrijk dat onder meer op grond van het criterium 

‘vermogen’ een onderscheid kan gemaakt worden tussen kandidaat-huurders,op voorwaarde dat dit 

verschil in behandeling gebaseerd is op een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Het onderscheid 

tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie is daarbij cruciaal voor een genuanceerd 

beeld over de toegang tot de private huurmarkt. Zo is het de verhuurder toegestaan om een selectie 

te maken tussen verschillende kandidaat-huurders op grond van onder meer hun capaciteit om de 

huur te betalen en de woning goed te onderhouden. Daarbij kan de hoogte van het inkomen 

bijvoorbeeld een objectieve indicatie vormen van de solvabiliteit van de kandidaat-huurder. De aard 

of de bron van het inkomen (bv. arbeids- of vervangingsinkomen) vormt daarentegen geen relevant 

criterium om een verschil in behandeling te verantwoorden, tenzij uit de aard van het inkomen blijkt 

dat de hoogte ervan onvoldoende is om de huur te betalen. Een verhuurder mag dus kandidaten 

selecteren op basis van de hoogte van het inkomen, maar niet louter op basis van de aard of bron 

van het inkomen. De grens tussen selectie en discriminatie is in de praktijk evenwel niet altijd 

duidelijk. De hoogte van een vervangingsinkomen is bijvoorbeeld vaak laag, waardoor het niet 

                                                           
21

 Zoals hierboven reeds werd aangehaald, wordt op de private huurmarkt vooral raciale discriminatie en 
discriminatie op grond van vermogen vastgesteld, naast - in mindere mate - leeftijd en geaardheid. Zie: 
BERNARD, N., “Les lois anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., SOTTIAUX, S. en 
VAN DROOGHENBROECK, S. (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, p. 802. 
22

 Daarnaast kunnen ook intimidatie, seksuele intimidatie, opdracht tot discriminatie en het weigeren van 
redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap volgens de wet als discriminatie beschouwd 
worden. 
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duidelijk is wat de achterliggende beweegredenen zijn om een bepaalde kandidaat-huurder te 

weigeren. Bovendien maakt ook de wetgever in sommige gevallen een onderscheid naargelang de 

aard van het inkomen. Zo is bijvoorbeeld in artikel 1410, §2, 10° van het Gerechtelijk Wetboek 

bepaald dat het bestaansminimum of de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening 

door de OCMW’s nooit vatbaar kunnen zijn voor beslag. 

CIB VLAANDEREN wijst er ook op dat het onderscheid tussen selectie en discriminatie des te 

belangrijker is gezien de professionele uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar vereist om 

de solvabiliteit van kandidaat-huurder te onderzoeken. Een vastgoedmakelaar kan zich bijgevolg niet 

beperken tot het in een lijst opnemen van kandidaten, maar moet zijn opdrachtgever actief 

informeren over eventuele risico’s rond de solvabiliteit van de huurder23. Indien een 

vastgoedmakelaar daarbij te kort schiet, vormt dit zelfs een tekortkoming aan zijn professionele 

verplichtingen en kan hij ter verantwoording geroepen worden. 

Tenslotte moet ook verwezen worden naar het onderscheid tussen ‘smaakgebaseerde’ en 

‘statistische’ discriminatie. In dit laatste geval gaat het immers om stereotypes en vooroordelen op 

basis waarvan bepaalde kenmerken worden toegeschreven aan de gemiddelde persoon die tot een 

bepaalde groep behoort. Belangrijk is dat het gaat om kenmerken die selectie op zich kunnen 

rechtvaardigen. Zo worden bepaalde bevolkingsgroepen op basis van stereotypes bijvoorbeeld 

geassocieerd met het risico op wanbetaling of slecht onderhoud van de woning. Van 

‘smaakgebaseerde’ discriminatie is er daarentegen sprake wanneer een verschil in behandeling 

gegrond is op een loutere afkeer van een bepaalde groep (bijvoorbeeld xenofobie, homofobie, 

enzovoort)24.  

B.1.4 De Vlaamse woningmarkt: een aantal mogelijke verklaringen 

 

De problematiek van uitsluiting van sommige groepen kandidaat-huurders moet gekaderd worden 

binnen bepaalde tendensen op de Vlaamse woningmarkt. Vlaanderen wordt in het algemeen 

namelijk gekenmerkt door een hoog percentage aan eigen woningen, terwijl het aandeel sociale 

huurwoningen bijzonder laag is en het aantal private huurwoningen lange tijd afnam. Gestimuleerd 

door het traditioneel gevoerde huisvestingsbeleid, dat gericht is op het bevorderen van 

eigendomsverwerving, stappen gezinnen die over de financiële middelen beschikken daarbij veelal 

over naar de eigendomsmarkt.  

Op de private huurmarkt zelf kunnen blijkens onderzoek van het STEUNPUNT WONEN drie segmenten 

worden onderscheiden25. Een eerste segment betreft redelijk recente woningen van behoorlijke 

kwaliteit. Deze deelmarkt (38 % van de huurders) bestaat uit twee deelgroepen. Een eerste groep 

bestaat uit oudere, vaak gepensioneerde gezinnen die een aangepaste huurwoning bewonen. De 

tweede groep zijn wat jongere huishoudens die in iets minder kwalitatieve woningen wonen en die 

vaak op de private huurmarkt terecht komen na opzeg van een huurcontract of echtscheiding. De 
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 CIB VLAANDEREN, nota ‘Forumgroep Woninghuurwet – Werkgroep discriminatie: insteek CIB Vlaanderen’, p. 2-
3. 
24

 VAN DEN BROECK, K. en HEYLEN, K., Discriminatie en selectie op de private huurmarkt in België,  Leuven, 2014, p. 
11 ev. 
25

 LE ROY, M., DEBUSSCHERE, E., HEYLEN, K., VANDORPE, L. en VANDEKERCKHOVE, B., Onderzoek naar 
woningmarktsegmenten, Steunpunt Wonen, Leuven, 2008, 117 p. en LE ROY, M. en VANDEKERCKHOVE B., Verder 
onderzoek naar de woningmarktsegmenten: de woonmobiliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2011, 58 p. 
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woontevredenheid bij deze laatste groep is lager en ze beschouwen de woning niet als definitieve 

keuze.  

In een tweede marksegment is het goed om wonen. Dit deel van de private huurmarkt (32 % van de 

huurders) bestaat vooral uit hoogopgeleide, jonge starters met een hoog inkomen. Voor hun eerste 

woning richten zij zich tot een private huurwoning, waar ze de grotere, duurdere en meer 

kwalitatieve woningen betrekken. Hoewel de woontevredenheid groot is, is dit voor de meesten niet 

hun definitieve keuze: ze koesteren een wens tot eigendomsverwerving.  

In een derde segment (30% van de private huurwoningen, 142.000 private huurwoningen) wonen 

socio-economisch zwakkere gezinnen in oude huurwoningen van lage kwaliteit en comfort. Dit 

segment is het enige op de private huurmarkt dat als problematisch kan bestempeld worden. De 

betrokken huurders leven in slechte omstandigheden, zijn weinig tevreden en koesteren een grote 

verhuiswens. Omwille van hun beperkte financiële middelen hebben ze echter weinig andere keuze 

dan zich te richten tot de woningen met de laagste kostprijs.  

De tendens dat sterkere huurdersprofielen overstappen naar de eigendomsmarkt zorgt er bovendien 

voor dat de private huurmarkt zelf in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Het zwakker 

wordende profiel van de huurders heeft namelijk tot gevolg dat risico’s voor de verhuurder 

toenemen en in steeds mindere mate een huurprijs kan gevraagd worden die een voldoende 

rendement oplevert26. Omwille van het ongunstig investeringsklimaat dat aldus is ontstaan, nam het 

aanbod decennialang af en kwam vooral het laatst genoemde marktsegment verder onder druk te 

staan.  

Daarbij wordt in de Diversiteitsbarometer Huisvesting27 vastgesteld dat het onevenwicht tussen 

vraag en aanbod voor een markt heeft gezorgd die gedomineerd wordt door aanbieders. De 

verhuurder heeft  een ruim huurpotentieel en maakt de keuze voor de meest solvabele tegenpartij 

om een zeker rendement te waarborgen. Gezien er vaak meerdere kandidaat-huurders zijn voor 

dezelfde woning zal er zelfs een keuze moeten gemaakt worden. Ook het verzwakkende profiel van 

het huurderspubliek en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de verhuurder zetten aan tot 

verdere selectie. Samen met de vaststelling dat op de private huurmarkt vooral kleine eigenaars 

actief zijn die slechts een of enkele woningen verhuren en die risico’s maar moeilijk kunnen 

spreiden28, zou bijgevolg kunnen geconcludeerd worden dat een kader gecreëerd wordt voor selectie 
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 Uit het Grote Woononderzoek blijkt echter dat het aandeel eigenaars vooreerst in decennia is afgenomen en 
het aandeel private huurders zelfs lichtjes is toegenomen. Huurders en verhuurdersorganisaties zijn het echter 
eens dat in bepaalde marktsegmenten nog steeds een onevenwicht bestaat tussen de vraag en het aanbod 
naar (vooral goedkopere) private huurwoningen. Ook het zwakke profiel van huurders en verhuurders blijft 
bovendien een belangrijk element. zo blijkt dat de betaalbaarheidsproblemen zeker niet zijn afgenomen. Het 
aandeel private huurders dat meer dan 30% van het beschikbaar inkomen spendeert aan huur nam 
bijvoorbeeld toe van 39 tot 52%. Zie: HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 2. Deelmarkten, woonkosten 
en betaalbaarheid. Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, p. 27 ev. 
27

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 144 ev. 
28

 BERNARD, N., “Les lois anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., SOTTIAUX, S. 
en VAN DROOGHENBROECK, S. (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, p. 804. 
In de resultaten van het Grote Woononderzoek van 2013 wordt bevestigd dat verhuurders doorgaans slechts 
over een klein patrimonium beschikken: ongeveer 64% verhuurt slechts één woning, 88% maximaal 3 en amper 
6% van de verhuurders biedt meer dan 4 woningen aan op de huurmarkt. Zie: HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 
2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, p. 3 ev. 
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en discriminatie29. Zo werd voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld aangetoond dat discriminatie sterker 

wordt naarmate vacatures gemakkelijker in te vullen zijn30. 

B.1.5 De juridische context 

 

Antidiscriminatiewetgeving 

In principe is het de verhuurder toegelaten om een keuze te maken tussen kandidaat-huurders. Als 

basisbeginsel geldt immers het principe van de contractvrijheid, dat traditioneel drie componenten 

omvat. Binnen de grenzen van de wet staat het eenieder met name vrij om (a) te beslissen of men 

een overeenkomst wil sluiten, (b) te kiezen met wie een overeenkomst gesloten wordt, en (c) in 

onderling akkoord de inhoud, de werking en de vorm van het contract vast te leggen31. De 

contractvrijheid omvat dus ook het recht om niet te contracteren met een bepaalde tegenpartij.  

De keuzes die daarbij doorheen het verhuurproces gemaakt worden, mogen evenwel alleen op 

‘relevante’ criteria gebaseerd zijn. Fundamentele normen en waarden, zoals het gelijkheidsbeginsel 

en het verbod op racisme, begrenzen immers de contractuele vrijheid32. Zo bestaan in het 

contractenrecht algemene leerstukken op basis waarvan discriminatie kan aangevochten worden, 

zoals de regels inzake openbare orde en goede zeden, de principes omtrent de onrechtmatige daad, 

de vertrouwensleer, de regels omtrent het aanbod, de leer van de gekwalificeerde benadeling, de 

uitvoering ter goeder trouw en de contractuele aansprakelijkheid33. 

De anti-discriminatiewetgeving vormt daarbij een verdere concretisering van de voornoemde 

normen en wil een duidelijke rechtsbron bieden. Meer concreet legt deze regelgeving een aantal 

beschermde criteria uitdrukkelijk vast waarop een verschil in behandeling in beginsel niet mag 

gegrond zijn. Tot voor de zesde staatshervorming vormden met name drie federale wetten van 10 

mei 2007 het wettelijke kader ter bestrijding van discriminatie. Het ging meer bepaald om de wet ter 

bestrijding van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet ter bestrijding van 

bepaalde vormen van discriminatie en de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en 

mannen. Bijzondere overeenkomsten, waaronder de huurovereenkomst, vielen onder het 

toepassingsgebied van de voornoemde reglementering34. Deze wetten gelden namelijk met 

betrekking tot de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar 
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 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 155. 
30

 VAN DEN BROECK, K. en HEYLEN, K., Discriminatie en selectie op de private huurmarkt in België,  Leuven, 2014, p. 
15-16. 
31

 VAN OEVELEN, A. “De horizontale werking van het recht op behoorlijke huisvesting in het Belgisch huurrecht” 
in HUBEAU, B. en DE LANGE, R. (eds.), Het grondrecht op wonen, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 115. 
32

 KUSTERS, J. “Discriminatie ten opzichte van allochtonen op de private huurmarkt” in VELAERS, J. en VRIELINK, J. 
(eds.), Vrijheid en Gelijkheid, de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 
antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 547. 
33

 VAN OEVELEN, A. en CAUFFMAN, C. “Contractvrijheid en niet-discriminatie in contractuele verhoudingen” in 
HUMBLET, P. en VAN DE WOESTEYNE, I. (eds.), Sociaal en fiscaal recht: ‘Elck wat wils’, Antwerpen, Kluwer, 2013, p. 
96 ev. 
34

 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S. 30 mei 2007 
(Antidiscriminatiewet); Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 30 mei 2007 (Antiracismewet); Wet van 10 mei 
2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, B.S. 30 mei 2007 (Genderwet). 
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zijn, waarbij het verhuren van een woning als het ter beschikking stellen van een dienst beschouwd 

wordt35.  

Sinds de overheveling van de bevoegdheid inzake woninghuur naar de gewesten is de federale 

wetgeving niet langer van toepassing op discriminatie op vlak van huur. Voortaan moet een beroep 

gedaan worden op het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse 

gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid (het zogenaamde ‘Gelijkekansendecreet’). Het  

bestrijden van discriminatie wordt immers opgevat als een horizontale bevoegdheid, waarvoor 

iedere regelgever bevoegd is binnen het eigen bevoegdheidsdomein. Het toepassingsgebied van de 

federale anti-discriminatiewetgeving blijft bijgevolg beperkt tot aangelegenheden waarvoor de 

gewesten en de gemeenschappen niet bevoegd zijn, terwijl het Vlaamse Gelijkekansendecreet 

betrekking heeft op de bestrijding van discriminatie inzake de aangelegenheden die tot de 

bevoegdheid van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap behoren36.  

In de praktijk blijven de verschillen tussen het Gelijkekansendecreet en de federale anti-

discriminatiewetgeving eerder beperkt. Een belangrijk onderscheid is echter dat op het federale 

niveau geopteerd werd om inbreuken op de wet ter bestrijding van bepaalde door racisme of 

xenofobie ingegeven daden strafrechtelijk te sanctioneren, terwijl in het Gelijkekansendecreet 

uitsluitend burgerrechtelijke sancties werden voorzien. De regionalisering van de bevoegdheid inzake 

woninghuur laat de decreetgever voortaan ook toe om specifieke bepalingen in het Vlaamse 

Gelijkekansendecreet in te schrijven ter bestrijding van discriminatie op de woningmarkt. 

Inhoudelijk omvat het Gelijkekansendecreet onder meer bijzondere rechtvaardigingsgronden, 

burgerrechtelijke sancties37en een specifieke bewijsregeling38. Deze bijzondere bewijsregels houden 

in dat wanneer voor de rechter een schending van het decreet wordt ingeroepen en daartoe feiten 

worden aangevoerd die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, de bewijslast dat er 

geen sprake is van discriminatie ten laste van de verweerder valt. De bewijslast wordt dus verdeeld39. 

Het bestaande discriminatieverbod is daarenboven niet alleen gericht tot de eigenaar-verhuurder: 

ook de vastgoedmakelaar valt onder het toepassingsgebied. Het feit dat de eigenaar opdracht 
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 CAUFFMAN, C., “Discriminatie bij bijzondere overeenkomsten”, R.W., 2006, p. 291. 
36

 ZIV, L. “Bronnen van verbod op discriminatie bij particuliere huur” in VERBEKE, A. en BRULEZ, P. (eds.), 
Knelpunten huurrecht – tien perspectieven, Leuven, Intersentia, 2012, p. 257 ev. 
37

 Het gaat om de nietigheid, de stakingsvordering, de mogelijkheid tot het vorderen van een dwangsom en een 
bijzondere regeling voor de schadevergoeding. Wanneer er sprake is van discriminatie zal de schade immers 
vrijwel altijd (alleen) morele schade omvatten. De decreetgever geeft het slachtoffer daarbij de keuze tussen 
de vergoeding van de werkelijke schade, die moet bewezen worden, of een forfaitaire vergoeding (artikel 28, 
§2 van het Gelijkekansendecreet). 
38

 Respectievelijk artikel 15-18; artikel 22 – 26; artikel 27- 35; en artikel 36 van het Gelijkekansendecreet. 
39

 In de tekst van het decreet worden verder voorbeelden gegeven van feiten die directe of indirecte 
discriminatie kunnen doen vermoeden. Voor directe discriminatie gaat het onder meer om (a) gegevens 
waaruit een patroon van ongunstige behandeling kan blijken jegens personen die drager zijn van welbepaalde 
beschermde kenmerken en (b) gegevens waaruit blijkt dat de situatie van het slachtoffer van de ongunstigere 
behandeling vergelijkbaar is met de situatie van de referentiepersoon. Voor indirecte discriminatie wordt dan 
weer verwezen naar (a) algemene statistieken over de situatie van de groep waartoe de persoon behoort of 
feiten van algemene bekendheid; (b) het gebruik van een intrinsiek verdacht criterium van onderscheid; en (c) 
elementair statistische materiaal waaruit een ongunstige behandeling blijkt. 
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gegeven heeft tot discriminatie, staat de zelfstandige aansprakelijkheid van de makelaar niet in de 

weg40. 

Vlaamse Wooncode 

Artikel 4§2 van de Vlaamse Code bepaalt dat het woonbeleid gericht is op het bevorderen van gelijke 

kansen voor iedereen. Deze bepaling kan een decretaal aangrijpingspunt bieden om een specifiek 

beleid te ontwikkelen dat gericht is op het verbeteren van een gelijke toegang tot de huurmarkt. Op 

basis van dit artikel zou bijvoorbeeld kunnen geopteerd worden voor een toegangs- en 

antidiscriminatiebeleid voor de private huurmarkt, dat aangestuurd wordt door het Vlaamse Gewest, 

en uitgewerkt wordt in samenwerking met de lokale besturen en de betrokken actoren.  

Privacywetgeving 

Bij de verhuring van een woning zal de eigenaar zijn rendement willen garanderen en risico’s 

trachten te vermijden. Om garanties te verkrijgen omtrent de solvabiliteit van de kandidaat-huurder 

en om zich meer algemeen te verzekeren dat de woning ‘goed’ zal verhuurd worden, wil de 

verhuurder, of de door hem aangestelde makelaar, bij het sluiten van de overeenkomst dan ook 

zoveel mogelijk informatie vergaren. In de praktijk wordt daartoe vaak gewerkt met zogenaamde 

‘inlichtingenfiches’. Op deze fiches moet de kandidaat-huurder gegevens over zichzelf invullen 

vooraleer tot het eventuele sluiten van een huurovereenkomst kan worden overgegaan.  

In zekere mate is dergelijke gang van zaken logisch, en zelfs noodzakelijk, om tot een geïnformeerde 

wilsovereenstemming te komen. Toch wordt de mogelijkheid om informatie in te winnen over de 

tegenpartij juridisch ook beperkt. Zo mogen op basis van de Wet Verwerking Persoonsgegevens41 

alleen inlichtingen verzameld worden op voorwaarde dat de gevraagde informatie relevant en 

proportioneel is in functie van het beoogde doel, in casu het afsluiten van een huurovereenkomst. 

Daarenboven is het vergaren van informatie op basis van discriminatoire kenmerken uiteraard ook 

verboden42. 

Voor de woninghuur werd over deze problematiek door de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer een aanbeveling gepubliceerd43 waarin wordt weergegeven welke gegevens 

in welk stadium kunnen worden opgevraagd. Door het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM werden 

bovendien een aantal aanvullende bemerkingen geformuleerd vanuit het oogpunt van de anti-

discriminatiewetgeving44.  
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 TIMMERMANS, R., De professionele aansprakelijkheid van de vastgoedmakelaar bij verkoopbemiddeling van 
onroerend goed, Leuven, Kluwer, 2008, p. 461.  
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 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, B.S. 18 maart 1993. 
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 TIMMERMANS, R. “Screening van aspirant-huurders, inlichtingenfiches en beperkingen door informationele 
privacy”, Huur, 2012, p. 164. 
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 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Aanbeveling aan de verhuurders en 
vastgoedmakelaars betreffende de verwerking van gegevens van kandidaat-huurders, Brussel, 2009, 19 p.   
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 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Opmerkingen over de Aanbeveling aan de verhuurders en 
vastgoedmakelaars betreffende de verwerking van gegevens van kandidaat-huurders, Brussel, 2009, 7 p.  
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Woninghuur 

Sommige bepalingen van de huidige Woninghuurwet hebben een anti-discriminatoire werking. Zo 

kan gedacht worden aan (1) de invoering van een standaardformulier bij het tot stand komen van de 

bankwaarborg (artikel 10 Woninghuurwet), (2) de regel dat de basishuurprijs gelijk moet blijven 

wanneer met verschillende huurders opeenvolgende kortlopende contracten worden gesloten 

(artikel 7,§1bis Woninghuurwet)45 en (3) de verplichte vermelding van de huurprijs en de 

gemeenschappelijke lasten in elke officiële of publiekelijke mededeling (artikel 1716 Burgerlijk 

Wetboek). De twee eerst genoemde bepalingen komen daarbij elders in dit onderzoek aan bod. 

Alleen de zogenaamde verplichting tot affichering van de huurprijs wordt hieronder besproken. 

Artikel 1716 Burgerlijk Wetboek houdt in dat voor elke verhuring van een goed dat bestemd is voor 

bewoning in de ruime betekenis (dus ook vakantiewoningen, studentenkamers, enzovoort) in elke 

officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de 

gemeenschappelijke lasten moet worden vermeld. Deze regel werd opgenomen in het algemeen 

huurrecht. Het toepassingsgebied is dus ruimer dan de toepassing van de Woninghuurwet46.  

De genoemde bepaling houdt verder in dat een inbreuk door de verhuurder of diens gevolmachtigde 

aanleiding kan geven tot een gemeentelijke administratieve boete van 50 euro tot 200 euro. De 

handhaving van de zogenaamde ‘afficheringsplicht’ wordt dus overgelaten aan de lokale overheden. 

Het komt meer bepaald toe aan de gemeente waar het goed zich bevindt om eventuele inbreuken 

vast te stellen, te vervolgen en te bestraffen. Een wijziging van het lokale politiereglement is daartoe 

noodzakelijk. 

Het feit dat de verhuur tot stand wordt gebracht door middel van een tussenpersoon, zoals een 

vastgoedmakelaar, houdt geen vrijstelling in van deze verplichting47. 

B.1.6 Intenties van de wetgever 

 

Anti-discriminatiewetgeving 

Met de invoering van de anti-discriminatiewetgeving streefde de regelgever een vierledige 

doelstelling na. De bedoeling was namelijk: (a) het bewerkstellingen van een tolerante samenleving 

waarin verschillen tussen personen erkend en gewaardeerd worden; (b) het bestrijden en 

voorkomen van discriminatie; (c) het creëren van de voorwaarden opdat eenieder volwaardig kan 

participeren aan de Vlaamse samenleving; en (d) het bewerkstelligen van gelijke kansen van sociale 

groepen die geconfronteerd worden met achterstelling of uitsluiting48.  

Specifiek voor de woninghuur werd het mogelijk om de contractvrijheid rechtstreeks te toetsen aan 

het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel van artikelen 10 en 11  van de Grondwet. Op die manier 

wordt bijgedragen aan een betere bescherming van de menselijke waardigheid in contractuele 
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 CAUFFMAN, C., “Discriminatie bij bijzondere overeenkomsten”, R.W., 2006, p. 304 en VOLCKAERT, E., “De 
weerslag van de anti-discriminatiewetgeving op het afsluiten van een huurovereenkomst”, Huur, 2008, p. 112. 
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 COLAES, J., “Recente wijzigingen in de Huurwet 2006-2007”, Huur, 2007, p. 143. 
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 BEYAERT, S., “Gewijzigde regels inzake algemeen huurrecht en woninghuur” in X, Het onroerend goed in de 
verschillende takken van het recht, Gent, Larcier, 2008, p. 155. 
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 Artikel 5 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 
behandelingbeleid. 
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verhoudingen en de huisvesting in het bijzonder49. Volgens VAN OEVELEN en CAUFFMAN is de 

meerwaarde op het stuk van afdwingbaarheid en mogelijke sancties nochtans vrij beperkt. Door 

onder meer de doorwerking van internationale verdragen en grondwettelijke bepalingen op open 

privaatrechtelijke begrippen (zoals ‘fout’, ‘openbare orde’ of ‘zorgvuldigheid’) kon discriminatie 

immers reeds aangevochten worden op basis van het algemeen contractenrecht50.  

Toch heeft de regelgever in de anti-discriminatiewetgeving ook enkele bijzondere problemen willen 

remediëren of voorkomen. Wanneer discriminatie wordt vastgesteld, zullen toekomstige gevallen 

van discriminatie bijvoorbeeld kunnen vermeden worden door een stakingsbevel, waaraan een 

dwangsom kan gekoppeld worden. Daarnaast ligt de meerwaarde van de wettelijke regeling vooral in 

de verdeling van de bewijslast en de mogelijke toekenning aan het slachtoffer van een recht op een 

forfaitaire schadevergoeding voor morele schade, zonder dat de omvang van de schade moet 

bewezen worden51. Op die manier heeft de regelgever willen tegemoet komen aan de vaststelling 

dat het zeer moeilijk is om enerzijds een geval van discriminatie aan te tonen en anderzijds om de 

werkelijke schade daarvan te bewijzen52. 

Woninghuur 

Met de verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten bekend te maken, wou de 

wetgever in eerste instantie discriminatie op de huurmarkt aanpakken. Het niet bekend maken van 

de huurprijs zou volgens de voorbereidende werken namelijk een belangrijk element zijn dat 

mogelijk maakt om zich op discriminerende wijze te gedragen, waardoor bepaalde 

bevolkingsgroepen verstoken bleven van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning53. Het vooraf 

bekendmaken van de huurprijs moet er daarbij voor zorgen dat de gevraagde huurprijs niet om 

discriminatoire redenen wordt aangepast wanneer een bepaalde kandidaat-huurder zich aandient54. 

Daarnaast was het doel van de wetgever ook om de huurder in het algemeen te beschermen en een 

efficiënte marktwerking toe te laten. Door de huurders reeds van bij het begin te informeren over de 

huurprijs zou deze immers vooraf weten of de huurprijs al dan niet financieel haalbaar is en de prijs 

van verschillende te huur gestelde woningen beter kunnen vergelijken55. Als laatste motief werd de 

wens uitgesproken om de huurmarkt transparanter56 te maken57. 
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 BERNARD, N., “Les lois anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., SOTTIAUX, S. 
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en Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 51-2873/001, 69-70; Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2121/4, 7-8 en 19. 
55

 COLAES, J., “Recente wijzigingen in de Huurwet 2006-2007”, Huur, 2007, p. 143. 
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 In dezelfde zin zijn verhuurders van woningen, in uitvoering van een Europese richtlijn, bijvoorbeeld verplicht 
om de gegevens van het Energieprestatiecertificaat te afficheren van zodra ze de verhuring van panden publiek 
bekend maken. Zie: artikel 11.2.1. §3 van het Energiedecreet van 8 mei 2009. 
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Verder moet opgemerkt worden dat ook andere, recente wetswijzigingen uitdrukkelijk werden 

ingegeven door de wens om stigmatisering en discriminatie te vermijden. Om die reden zal bij de 

totstandkoming van de bankwaarborg jegens de verhuurder bijvoorbeeld niet blijken dat een OCMW 

is tussengekomen58 . 
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B.2 Knelpunten en problemen 

B.2.1  Juridisch-technische problemen 

De affichering van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten59 

B.2.1.1 Het begrip ‘gemeenschappelijke lasten’ 

Niet alleen de huurprijs moet door de verhuurder bekend gemaakt te worden: de bepaling van 

artikel 1716 Burgerlijk Wetboek viseert ook de zogenaamde ‘gemeenschappelijke lasten’. In de 

rechtsleer wordt opgemerkt dat de wetgever daarmee terminologisch uit de bocht zou gaan. De 

gemeenschappelijke lasten hebben immers betrekking op de lasten die kunnen bestaan in een stelsel 

van appartementsmede-eigendom, terwijl het onduidelijk zou zijn wat de wetgever met het 

voornoemde begrip bedoelde buiten dit stelsel om. Sommige auteurs merken bovendien op dat de 

verhuurder ook informatie zou kunnen verstrekken met betrekking tot het gehanteerde systeem van 

kostenaanrekening (forfaitaire of werkelijke kosten)60. 

Allicht wou de wetgever een onderscheid maken tussen de  gemeenschappelijke lasten, die 

verbonden zijn aan de mede-eigendom en waarvan de omvang op voorhand min of meer gekend is 

(onderhoud van het gebouw en eventuele installaties), en de individuele lasten, die afhankelijk zijn 

van het persoonlijk verbruik (water, gas, elektriciteit)61. De decreetgever zou kunnen overwegen om 

het begrip ‘gemeenschappelijke lasten’ in die zin te verduidelijken. Daarbij zou dan het eveneens 

aangewezen zijn om voortaan te spreken over ‘kosten’, aangezien met ‘lasten’ in feite ook 

belastingen worden bedoeld. Een wetswijziging wordt door de werkgroep evenwel niet noodzakelijk 

geacht. 

 

Wat de vraag betreft of het systeem van kostenaanrekening (werkelijke of forfaitaire kosten) 

publiekelijk zou moeten bekend gemaakt worden, wijzen verhuurdersorganisaties op de omvang van 

de bestaande informatieverplichting. De vraag is volgens deze organisaties of het verder uitbreiden 

van bekend te maken informatie nog een toegevoegde waarde heeft. Volgens CIB VLAANDEREN kan 

beter verwezen worden naar een online zoekertje of het huurdossier, waarin alle informatie wordt 

weergegeven. Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het NETWERK TEGEN ARMOEDE mag de toegang 

tot het internet echter niet beschouwd worden als een evidentie, terwijl sommige makelaars bij het 

online raadplegen van de advertentie ook reeds zouden verlangen dat bepaalde privacygevoelige 

informatie wordt vrijgegeven door kandidaat-huurders. Het bekendmaken van het systeem van 

kostenaanrekening lijkt echter hoe dan ook voor geen enkele van de actoren een sterk aangewezen 

beleidsoptie. 
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60
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B.2.1.2 Wanneer geldt de bekendmaking als ‘publiek’? 

De huurprijs en de gemeenschappelijke lasten moeten alleen bekend gemaakt worden voor zover 

het gaat om een publieke mededeling (artikel 1716 Burgerlijk Wetboek). Ook het decreet van 10 juli 

2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid is 

bovendien slechts van toepassing wanneer het gaat om de levering en het genot van diensten die 

publiekelijk beschikbaar zijn (artikel 20, 8°). Discriminaties in de zuivere privésfeer vallen dus niet 

onder het discriminatieverbod. 

Belangrijk is dus wanneer een aanbod als ‘publiek’ kan beschouwd worden. Bij sociale media lijkt 

bijvoorbeeld veel af te hangen van de concrete omstandigheden, waarbij uiteindelijk de ‘privacy 

settings’ van de gebruiker doorslaggevend blijken te zijn (‘kan het publiek kennis nemen van de 

aanbieding?’)62. De vraag zou dus kunnen gesteld worden of de wet nood heeft aan verduidelijking. 

Uit de bespreking in de werkgroep blijkt dit niet het geval te zijn. 

B.2.1.3  Geldt de bekendgemaakte huurprijs als een bindend aanbod? 

Verder zou het volgens bepaalde rechtsleer onduidelijk zijn in welke mate de bekendgemaakte 

huurprijs moet beschouwd worden als een bindend aanbod, waardoor bij de eventuele aanvaarding 

door de huurder een overeenkomst tot stand komt. De Minister van Justitie verdedigde tijdens de 

voorbereidende werkzaamheden de stelling dat dit niet geval zou zijn, aangezien de essentiële 

vermelding van de duur van de overeenkomst ontbreekt63. In de literatuur wordt er echter op 

gewezen dat de duur van de overeenkomst geen essentieel element is, aangezien men daarvoor kan 

terugvallen op wettelijke bepalingen, zoals uitgewerkt in de Woninghuurwet en het algemeen 

huurrecht64.  

Toch lijkt dit juridische argument de intentie van de wetgever niet in de weg te staan om de 

bekendgemaakte huurprijs niet te beschouwen als een bindend aanbod. Ook bij huurders- en 

verhuurdersorganisaties bestaat consensus over het niet-bindende karakter van de geafficheerde 

huurprijs. 

B.2.1.4 Laat de bekendmaking van de huurprijs marge voor onderhandeling? 

Aansluitend wordt de vraag gesteld of de vermelde prijs nog naar beneden toe kan onderhandeld 

worden. Het toelaten van een onderhandelingsmarge (over de huurprijs of andere 

contractvoorwaarden) kan namelijk in het voordeel zijn van de huurder, maar holt in zekere mate 

ook de beoogde bescherming uit65. Verhuurders zouden hier immers op kunnen inspelen door 

hogere prijzen dan de werkelijke vraagprijs bekend te maken. Daardoor kunnen ze bepaalde 

huurders afschrikken, om vervolgens met gewenste kandidaten een lagere prijs overeen te komen. 

De verhuurder zou echter bijvoorbeeld ook de rechtmatige wens kunnen koesteren om een hogere 

prijs te verkrijgen in ruil voor het uitvoeren van verbeteringswerken66. 
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Ook op dit vlak bleek in de werkgroep consensus te bestaan: de bekendgemaakte prijs vormt slechts 

een indicatie en moet beschouwd worden als een uitnodiging om te onderhandelen. 

De regeling inzake de huurwaarborg 

Voor een bespreking van de problematiek van selectie en discriminatie bij het stellen van de 

huurwaarborg kan verwezen worden naar het rapport ‘Een evaluatie van het federale 

woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en opzegging, waarborg en woningkwaliteit’67. 
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 HUBEAU B. en VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt Wonen, 2014, p. 38 ev. 
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B.2.2 Doeltreffendheid 

Preventie en sensibilisering 

B.2.2.1 De affichering van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten 

Wat de verplichting tot het bekendmaken van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten betreft, 

wordt in de rechtsleer opgemerkt dat het bevreemdend is dat een administratieve sanctie werd 

ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek, met verwijzing naar artikel 119bis van de nieuwe 

Gemeentewet. Op basis van deze laatste bepaling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om 

sancties te voorzien bij de overtreding van de eigen reglementen. Aan de hand van de in artikel 1716 

Burgerlijk Wetboek gehanteerde werkwijze wordt niet aan de gemeentelijke autonomie geraakt68, 

maar hangt de effectieve bestraffing wel af van de initiatieven die op gemeentelijk niveau worden 

ondernomen. VAN OEVELEN wijst er bijvoorbeeld op dat dit niet tot de kerntaak van de gemeentelijke 

overheden behoort en dat zij veelal niet over de vereiste capaciteit en competentie beschikken69. 

Ook de VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN merkt op dat aan de lokale overheden geen 

middelen werden toegekend om in te staan voor de handhaving van de afficheringsplicht. 

De gehanteerde methodiek zou daarnaast leiden tot rechtsonzekerheid en een ongelijke behandeling 

tussen verhuurders in verschillende gemeenten, aangezien zowel de wijze waarop men zal bestraffen 

als de hoogte van de straf van gemeente tot gemeente kunnen verschillen70. Een ongewenst gevolg is 

daarnaast ook dat de politierechtbanken, die als beroepsinstanties uitspraak doen tegen 

gemeentelijke administratieve sancties, zwaarder belast worden en dat het contentieux van het 

huurrecht niet langer uitsluitend door de vrederechter behandeld wordt71. Tenslotte wordt zowel 

vanuit de werkgroep als in de rechtsleer ook de vraag gesteld of een gemeentelijke administratieve 

sanctie wel een gepaste sanctie is. De zogenaamde ‘GAS-boetes’ beogen in de eerste plaats immers 

overlast te bestrijden, terwijl daarvan geen sprake is bij de afficheringsplicht.  

B.2.2.2 Opleiding en sensibilisering door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) 

 

Wie het beroep van vastgoedmakelaar wil uitoefenen, moet zich laten inschrijven op het tableau bij 

het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV) en aan bepaalde toelatingsvoorwaarden voldoen. 

Zo moet een erkend diploma voorgelegd worden, is het noodzakelijk om een stage te doorlopen en 

moet een competentietest afgelegd worden. Tijdens de uitoefening van het beroep moet de 

vastgoedmakelaar bovendien een deontologische code respecteren. Daaronder valt onder meer de 

verplichting tot het naleven van de reglementeringen die op het beroep van de vastgoedmakelaar 

van toepassing zijn, zoals de wet op de bescherming van de privacy en de anti-

discriminatiewetgeving. De naleving van deze deontologische code wordt gewaarborgd door het BIV 
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aan de hand van een tuchtprocedure, die aanleiding kan geven tot een tuchtsanctie72. Daarnaast zijn 

vastgoedmakelaars verplicht om jaarlijks gemiddeld tien uur opleiding te volgen, berekend over een 

periode van twee jaar73.  

Gelet op de bevindingen die werden voorgesteld in de Diversiteitsbarometer Huisvesting en de 

vaststelling dat nauwelijks tuchtsancties (kunnen) worden uitgesproken, werd in de werkgroep de 

vraag gesteld of de bestaande instrumenten wel volstaan. Zo zijn volgens het INTERFEDERAAL 

GELIJKEKANSENCENTRUM meer proactieve acties noodzakelijk, zoals het ontwikkelen van een systeem 

van ‘mystery shopping’. Daarbij werd specifiek verwezen naar de interim-sector. Door de 

koepelorganisatie FEDERGON werd in deze sector namelijk een onafhankelijk bureau aangesteld  met 

de opdracht om bij aangesloten uitzendbureaus na te gaan of de regelgeving inzake discriminatie op 

grond van raciale criteria in de praktijk wordt nageleefd.  

Meer concreet wordt door dit bureau getest of in concreto wordt ingegaan op een expliciet 

discriminerende vraag. Belangrijk is dat het gaat om een vorm van zelfregulering door de interim-

sector zelf. De bedoeling van deze testen is dus niet om bewijsmateriaal aan te leveren met het oog 

op een gerechtelijke procedure. Veeleer wordt een preventieve, sensibiliserende aanpak 

nagestreefd, waarbij bedrijven die onvoldoende resultaten behalen in eerste instantie verplicht 

worden om een actieplan op te stellen. Pas na een tweede ronde van controles kunnen strengere, 

deontologische sancties worden opgelegd. Voor de interim-sector gaat het dan bijvoorbeeld om het 

verlies van het kwaliteitslabel74.  

Handhaving van het discriminatieverbod 

Een vaak gehoord probleem is dat een adequaat handhavingsbeleid in het algemeen ontbreekt. Het 

MINDERHEDENFORUM stelt hierover dat aan daderszijde hierdoor een sfeer van straffeloosheid ontstaat 

aangezien de pakkans en bestraffing bijna nihil is. Onder slachtoffers zou dan weer een gevoel van 

machteloosheid heersen, aangezien discriminatie niet wordt aangepakt75. Ook in het onderzoek voor 

de Diversiteitsbarometer Huisvesting werd vastgesteld dat onder slachtoffers van discriminatie 

voornamelijk gevoelens van machteloosheid en moedeloosheid leven76. 

B.2.2.3 Een geringe meldingsbereidheid 

 

Volgens de werkgroep is een eerste probleem bij de handhaving dat de bereidheid om een klacht 

neer te leggen in geval van discriminatie zeer laag is. Zo geeft het BEROEPSINSTITUUT VAN 

VASTGOEDMAKELAARS (BIV) bijvoorbeeld aan dat slechts zelden een tuchtsanctie wordt opgelegd naar 

aanleiding van inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving. De achterliggende oorzaak zou daarbij 
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niet de inhoud van de deontologische code zijn, maar wel de bewijsvoering en de weinige klachten 

die het BIV bereiken77.  

Als voornaamste oorzaken van de geringe meldingsbereidheid bij het tuchtorgaan van het BIV wordt 

het mogelijke resultaat van een klacht aangehaald. Inzake de geringe meldingsbereidheid van 

gevallen discriminatie voor de burgerrechtelijke rechtbanken worden bijkomend het probleem van 

bewijsvoering en de lasten die verbonden zijn aan een (gerechtelijke) procedure aangehaald. Ook het 

mogelijk resultaat van een klacht wordt als een probleem ervaren: zelfs wanneer een slachtoffer er in 

zou slagen om de inbreuk op de wetgeving te bewijzen, zal het gevolg nooit zijn dat een oplossing 

wordt geboden voor de huisvestingsnoden. Veeleer zal de uitkomst een tuchtsanctie zijn of zal de 

verhuurder veroordeeld worden om de discriminatoire handeling te staken. De afgewezen 

kandidaat-huurder kan dan (na een burgerrechtelijke procedure) bijvoorbeeld wel aanspraak maken 

op een morele schadevergoeding, maar contractdwang wordt in de rechtspraak niet aanvaard. Het 

vinden van een geschikte huurwoning kan dus zelfs na een succesvolle procedure een probleem 

blijven78. 

B.2.2.4 Bewijsvoering in geval van discriminatie 

Aansluitend geven het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS aan 

dat het zeer moeilijk is om inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving te bewijzen. Dit probleem 

wordt zowel in tuchtzaken als bij burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures vastgesteld. In de 

rechtsleer wordt als een concreet knelpunt aangehaald dat discriminatoire contractweigering 

grotendeels verborgen blijft. Zo zal een verhuurder volgens KUSTERS zelden zijn motieven om een 

kandidaat-huurder te weigeren uitdrukkelijk te kennen geven. Bij het verhuurproces kunnen 

bovendien stilzwijgend acties ondernomen worden om ongewenste kandidaten uit te sluiten. Ook 

kunnen bijvoorbeeld discriminatoire argumenten om een bepaalde kandidaat te weigeren verdoken 

blijven en kunnen perfect andere argumenten te kennen gegeven worden om de afwijzing 

aanvaardbaar te maken79.  

 

In de diversiteitsbarometer Huisvesting wordt dan weer gesteld dat de kennis van de wetgeving 

ervoor heeft gezorgd dat expliciete discriminaties in tot het publiekgerichte aankondigingen zich in 

vergelijking tot vroeger minder vaak voordoen. Er zou daarentegen een tendens bestaan om veeleer 

op een sluikse of meer subtiele wijze te discrimineren80. Verder blijkt uit dit onderzoek dat 

discriminatie in verschillende fasen van het huurproces plaatsvindt. Soms zouden bijvoorbeeld reeds 

discriminatiegevoelige inlichtingen gevraagd worden als voorwaarde om een afspraak te kunnen 
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(eds.), Vrijheid en Gelijkheid, de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 
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maken, terwijl ook sprake kan zijn van discriminatie bij het afsluiten van de huurovereenkomst (bv. 

testen van solvabiliteit aan de hand van de huurwaarborg) en tijdens de loop van de huur (bv. 

overdreven controle tijdens de huur).  

Ondanks de principiële strafbaarstelling en de verdeling van de bewijslast bestaat alleszins een groot 

probleem op het vlak van handhaving81. Gevallen van discriminatie die hebben geleid tot een 

daadwerkelijke veroordeling hadden dan ook meestal betrekking op zichtbare, expliciete 

discriminaties, die aantoonbaar waren in tot het publiek gerichte voorstellen82. Dit terwijl onderzoek 

heeft aangetoond dat discriminatie vaak subtieler is en zich ook in latere stadia voordoet83. 

Belangrijk lijkt dan ook om de aantoonbaarheid van discriminatie te verhogen. De bovenstaande 

vaststellingen moeten daarbij in overweging genomen worden. Zo zou de transparantie bij de te 

huurstelling moeten gewaarborgd worden en zou moeten vermeden worden dat het selectieproces 

aan de publieke sfeer wordt onttrokken. Ook kan overwogen worden om versterkt in te zetten op 

instrumenten die discriminatie kunnen aantonen doorheen de verschillende fasen van het 

verhuurproces. 

B.2.2.5 Legitieme selectie vs. ongeoorloofde discriminatie 

 

In deel B.1.3 werd reeds aangehaald dat het in de praktijk vaak complex is om de grens tussen 

legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie af te bakenen. Deze problematiek speelt niet 

alleen bij de rapportage van discriminatie, maar is eveneens van wezenlijk belang bij de 

bewijsvoering en handhaving van inbreuken op het discriminatieverbod. 

Eigenaarsorganisaties, waaronder CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS, betwijfelen of het 

mogelijk is om een instrument te ontwikkelen waardoor discriminatie met zekerheid zou kunnen 

vastgesteld en aangetoond worden. Achterliggende intenties en persoonlijke elementen zouden 

volgens deze organisaties namelijk onmeetbaar zijn. De handhaving van het discriminatieverbod zou 

daarom moeten beperkt worden tot flagrante gevallen. Ook wijzen zij erop dat verhuurders vooral  

bekommerd zouden zijn over een correcte afhandeling van het contract op vlak van betaling en 

onderhoud. De individuele verhuurder zou, vertrekkende vanuit deze legitieme bekommernis,  

weliswaar redeneren vanuit zekere denkbeelden en stereotypen, maar slechts zelden zou er sprake 

zijn van ‘smaakgebaseerde’ discriminatie, waarbij doelbewust bepaalde kandidaat-huurders worden 

uitgesloten omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren.  

Verder stellen de VERENIGDE EIGENAARS dat selectie een negatieve bijklank heeft, maar dat het in 

wezen om een positief verhaal gaat. De verhuurder zou in eerste instantie namelijk een positieve 

keuze voor een bepaalde huurder maken. Aangezien huur een langdurige relatie is tussen twee 

partijen, waarbij de persoonlijke band en het vertrouwen in een bepaalde kandidaat-huurder een 

cruciaal onderdeel vormt, zou de contractuele vrijheid moeten behouden blijven. De individuele 

                                                           
81

 KUSTERS, J. “Discriminatie ten opzichte van allochtonen op de private huurmarkt” in VELAERS, J. en VRIELINK, J. 
(eds.), Vrijheid en Gelijkheid, de horizontale werking van het gelijkheidsbeginsel en de nieuwe 
antidiscriminatiewet, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 543 ev. 
82

 CAUFFMAN, C., “Discriminatie bij bijzondere overeenkomsten”, R.W., 2006, p. 287 en BERNARD, N., “Les lois 
anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., SOTTIAUX, S. en VAN DROOGHENBROECK, 
S. (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, p. 804-805. 
83

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 134 ev. 



32 
 

eigenaar zou daarbij wel degelijk handelen vanuit eigen ervaringen en anekdotes, maar het zou 

onmogelijk zijn om dergelijke persoonlijke elementen uit te sluiten. Aansluitend zou ook rekening 

moeten gehouden worden met het profiel van de verhuurder. In Vlaanderen zijn namelijk vooral 

oudere, niet-professionele verhuurders actief die een beperkt aantal woningen te huur aanbieden. 

Gelet op onder meer de complexiteit van het afbakenen van selectie en discriminatie kan zo de vraag 

gesteld worden of onder verhuurders wel voldoende kennis omtrent de toepasselijke  regelgeving 

aanwezig is. Particuliere verhuurders zouden gezien de voormelde vertrouwensrelatie net sterk 

hechten aan de keuzevrijheid tot het selecteren van een kandidaat. Een beperking van de 

keuzevrijheid zou daarbij zeer slecht gepercipieerd worden en een aanbod beperkend effect kunnen 

hebben. 

Hoewel discriminatie als onaanvaardbaar wordt aanzien, mogen verhuurders die ter goeder trouw 

handelen volgens CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS dus niet op dezelfde manier behandeld 

worden als eigenaars die flagrant en intentioneel discrimineren. Gelet op het bovenstaande zou het 

dan ook onwenselijk en onhaalbaar zijn om eventuele inbreuken abstract vast te stellen en te 

sanctioneren. Voor CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS moeten het bijzonder opzet bij de 

inbreuk en het consensuele karakter van de overeenkomst daarentegen centraal staan.  

Het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN erkennen daarbij dat concrete 

ervaringen en anekdotes een belangrijke rol kunnen spelen bij de keuze voor een bepaalde 

kandidaat-huurder. Zij stellen echter dat een rol voor de overheid is weggelegd om stereotypes en 

vooroordelen (zogenaamde ‘statistische discriminatie’) te doorbreken en de verhuurder duidelijk te 

maken dat ook moeilijkere of minder traditionele profielen goede huurders kunnen zijn84. Van 

professionele vastgoedmakelaars wordt bovendien verwacht dat zij wel een neutrale ‘toegangspoort’ 

tot de huisvestingsmarkt vormen en dat zij daarbij de toepasselijke regelgeving respecteren.  

Ook werd door huurdersorganisaties en het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM aangehaald dat de 

problematiek van het onderscheid tussen selectie en discriminatie zich niet of in veel mindere mate 

stelt bij discriminatie op grond van raciale criteria. Zo werd verwezen naar een onderzoek van VAN 

DER BRACHT en VAN DE PUTTE, waarbij het onderzoeksdesign wel degelijk toeliet om selectie en 

discriminatie ‘zuiver’ te onderscheiden85. Tenslotte werd ook gesteld dat het argument dat 

verhuurders en makelaars onvoldoende op de hoogte zouden zijn van de toepasselijke wetgeving 

niet strookt met resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het zou namelijk net de kennis van de 

regelgeving zijn die ertoe aanzet om op een meer subtiele wijze te gaan discrimineren86. 

Achterliggende factoren en gevolgen van discriminatie 

B.2.2.6 De aard van het overheidsingrijpen 

 

In overeenstemming met de bevindingen van de Diversiteitsbarometer Huisvesting87 merkten alle 
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actoren in de werkgroep op dat bij de bestrijding van discriminatie rekening moet gehouden worden 

met de schaarste op de private huurmarkt en het profiel van huurders en verhuurders (zie B.1.4). Zo 

werd aangehaald dat de problematiek van discriminatie zich minder scherp zou stellen wanneer het 

aanbod voldoende groot zou zijn. Een Vlaams antidiscriminatiebeleid zou dan ook niet alleen moet 

inzetten op sensibilisering en handhaving. Stimulerende en ondersteunende instrumenten moeten 

ook overwogen worden om het aanbod aan private huurwoningen te versterken. Aansluitend zou bij 

de invoering van maatregelen die gericht zijn op het bestrijden van discriminatie de eventuele 

weerslag op het aanbod op de private huurmarkt in acht moeten genomen worden. 

Een bijkomend probleem is dat de draagwijdte van de geboden bescherming beperkt blijft. Zowel na 

een succesvolle tuchtrechtelijke, burgerrechtelijke als strafrechtelijke procedure kan het vinden van 

geschikte huurwoning zoals hierboven aangehaald namelijk een probleem blijven voor de 

discriminatoir afgewezen huurder. De vraag werd dan ook gesteld of de voornoemde 

handhavingsmechanismen een adequaat antwoord op gevallen van discriminatie kunnen vormen. 

Voor wat betreft discriminatie op grond van vermogen zou het bijvoorbeeld effectiever kunnen zijn 

om de risico’s bij verhuring te ondervangen88. 

In de context van raciale discriminatie verwoordt KUSTERS deze vaststelling als volgt: “Om de 

effectieve bestrijding van discriminatie te ondersteunen is het vervolgens wenselijk dat er ook in het 

privaatrecht aangepaste mechanismen worden voorzien… Deze wettelijke bepalingen kunnen echter 

ook slechts een beperkte bescherming bieden aan de allochtonen. Dergelijke discriminatieverboden 

kunnen immers geen volledige gelijkheid garanderen. Bovendien zijn er ook andere belangen, met 

name o.a. de contractvrijheid, in het geding waardoor bepaalde actieve prestaties, zoals de 

voorziening van huisvesting, niet van private huurders kunnen afgedwongen worden. Het komt dan 

ook eerder aan de overheid toe om, onder andere door de terbeschikkingstelling van sociale 

woningen, in de vervulling van deze basisbehoeften te voorzien. Aldus zou men kunnen stellen dat 

waar het verbod voor de burgers eindigt, het gebod voor de overheid begint.”89. 

Ook werd in de werkgroep opgemerkt dat, ongeacht of de weigering van een bepaalde kandidaat-

huurder gegrond is op legitieme of ongeoorloofde redenen, het gevolg hoe dan ook kan zijn dat 

bepaalde bevolkingsgroepen systematisch worden uitgesloten op de private huurmarkt. De 

mogelijkheid voor de verhuurder om over te gaan tot selectie op basis van legitieme criteria wordt 

daarbij echter door geen enkele organisatie in vraag gesteld. Wanneer verschillende kandidaat-

huurders zich aandienen zal zelfs een keuze moeten gemaakt worden. In dergelijke gevallen is het de 

logica zelve dat de verhuurder kiest voor de meeste solvabele tegenpartij, aangezien een zeker 

rendement op die manier best kan gegarandeerd worden.   

Huurders- én verhuurdersorganisaties vinden dan ook dat de overheid moet tussenkomen om een 

antwoord te bieden op de effecten van opeenvolgende weigeringen om met een bepaalde kandidaat 

te contracteren. Zo stellen eigenaarsorganisaties dat de vaststelling correct is dat bepaalde huurders 

structureel worden uitgesloten, maar dat het niet de taak van private verhuurders is om de gevolgen 

hiervan te dragen. Het uitwerken van een beleid dat ingrijpt op de gevolgen van structurele 
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uitsluiting zou bovendien de discussie omtrent het afbakenen van selectie en discriminatie deels 

kunnen ontmijnen. De achterliggende redenen om een kandidaat te weigeren zijn daarbij immers 

irrelevant. 

C.  Beleidsopties en effecten 

C.1. Uitgangspunt: het ontwikkelen van een toegangs- en antidiscriminatiebeleid voor 
de private huurmarkt  

 

Alle in de werkgroep betrokken organisaties erkennen dat discriminatie op de private huurmarkt een 

belangrijk maatschappelijk probleem vormt. Zo gaf CIB VLAANDEREN bijvoorbeeld te kennen dat, 

ondanks de methodologische bedenkingen die bij de studie kunnen gemaakt worden, de resultaten 

van de Diversiteitsbarometer Huisvesting duidelijk niet positief zijn voor de sector van de 

vastgoedmakelarij. Omwille van de vastgestelde problemen bestaat in de werkgroep bovendien een 

grote eensgezindheid omtrent de noodzaak om vanuit het beleidsveld Wonen een toegangs- en 

antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen voor de private huurmarkt.  

Daarnaast worden het principe van contractuele vrijheid en de legitimiteit van selectiemogelijkheden 

eveneens algemeen erkend. Ongeacht de achterliggende redenen om een bepaalde kandidaat-

huurder te weigeren, kan evenwel een structureel probleem van toegang tot de private huurmarkt 

ontstaan wanneer bepaalde bevolkingsgroepen systematisch worden uitgesloten. Daarbij 

signaleerde het VLAAMS HUURDERSPLATFORM dat bijna de helft van de huurders vatbaar zou zijn voor 

selectie en/of discriminatie op grond van vermogen90. Zowel huurders- als verhuurdersorganisaties 

vinden dan ook dat de overheid een grote verantwoordelijkheid draagt om in te grijpen en de 

toegang tot de markt beter te waarborgen. 

Alle betrokken organisaties in de werkgroep geven aan bereid te zijn om mee te werken aan de 

ontwikkeling van een toegangs- en antidiscriminatiebeleid voor de private huurmarkt. In Vlaanderen 

wordt daarbij op heden een gelijkekansenbeleid gevoerd. Ook bepaalt artikel 4,§2 van de Vlaamse 

Wooncode reeds dat ‘het woonbeleid gericht is op het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen’. 

Deze bepaling kan een decretaal aanknopingspunt vormen om in te zetten op het verder ontwikkelen 

van een specifiek toegangs- en antidiscriminatiebeleid voor de Vlaamse private huurmarkt. 

Het beleid zou meer bepaald moeten inzetten op verschillende sporen. De actoren waren daarbij 

unaniem overtuigd van het belang van transparantie en sensibilisering. Samen met het begeleiden 

van kwetsbare huurders en het verhogen van de meldingsbereidheid in de tuchtprocedure vormt dit 

voor CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS zelfs de meest aangewezen beleidsoptie. Voor onder 

meer het NETWERK TEGEN ARMOEDE en het VLAAMS HUURDERSPLATFORM moet daarnaast de 

aantoonbaarheid van discriminatie verhoogd worden. Ook zou volgens deze laatste organisaties een 
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publieke instantie moeten ontwikkeld worden om discriminatie vast te stellen en te verbaliseren, als 

sluitstuk van de handhavingsketen. Tenslotte bestond consensus over het feit dat zou moeten 

ingezet worden op achterliggende factoren (aanbod op de huurmarkt, profiel van huurders en 

verhuurders) en de gevolgen van de structurele uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. 

C.2. Verankering in de Vlaamse Wooncode  

 

1. Bevindingen 

Omtrent de noodzaak van het ontwikkelen van een toegangs- en antidiscriminatiebeleid  voor de 

private huurmarkt bestaat een grote eensgezindheid. In artikel 4,§2 van de Vlaamse Wooncode 

wordt daarbij momenteel bepaald dat ‘het woonbeleid gericht is op het bevorderen van gelijke 

kansen voor iedereen’.  

Gezien onder meer de bevindingen in recente onderzoeksrapporten (deel B.1) kan evenwel de vraag 

gesteld worden of het (algemene) gelijkekansenbeleid een adequaat antwoord biedt op de specifieke 

problemen waarmee de private huurmarkt te kampen heeft. Daarom zou artikel 4,§2 van de Vlaamse 

Wooncode moeten verduidelijkt worden, zodat deze bepaling ook (expliciet) de doelstelling omvat 

om een toegangs- en antidiscriminatiebeleid (voor de private huurmarkt) te ontwikkelen.  

2. Voorgestelde maatregel 

Voorgesteld wordt om artikel 4,§2 van de Vlaamse Wooncode aan te vullen en te verduidelijken, 

zodat voortaan zou bepaald worden dat: ‘het woonbeleid gericht is op het bevorderen van gelijke 

kansen voor iedereen, met inbegrip van een gericht toegangs-en antidiscriminatiebeleid waartoe de 

Vlaamse overheid de nodige stappen kan ondernemen’. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor huurders: 

- Het uitdrukkelijk opteren voor een actief toegangs- en antidiscriminatiebeleid dat 

aangestuurd wordt vanuit de Vlaamse overheid kan een belangrijke symbolische waarde 

hebben. Onderzoek toont immers aan dat onder huurders een gevoel van 

machteloosheid bestaat wanneer zij geconfronteerd worden met gevallen van 

discriminatie. De rol van de overheid wordt op verschillende vlakken ook eerder als 

negatief gepercipieerd91. De voorgestelde verduidelijking kan ertoe bijdragen dat deze 

percepties en het gevoel van maatschappelijke uitsluiting worden doorbroken. 

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- Ook voor verhuurders en vastgoedmakelaars is er vooral een symbolische meerwaarde. 

Het signaal wordt onder meer gegeven dat discriminatie onaanvaardbaar is. Daardoor 

wordt ook een aanzet gegeven om de gewenste mentaliteitswijziging te realiseren. 

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- Aanvulling van artikel 4, §2 Vlaamse Wooncode.  

- Het signaal wordt gegeven dat zal gekozen worden voor een actief toegangs- en 

antidiscriminatiebeleid, dat aangestuurd zal worden door de Vlaamse overheid. 
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C.3 Legitieme selectie vs. ongeoorloofde discriminatie  

 

Eerder werd aangehaald dat het in de praktijk soms moeilijk blijkt om een onderscheid te maken 

tussen legitieme vormen van selectie en ongeoorloofde discriminatie (B.1.3 en B.2.2.5). In beide 

gevallen gaat het immers om een keuze van de eigenaar-verhuurder die resulteert in eenzelfde 

objectief gevolg, met name de weigering van een bepaalde kandidaat-huurder. In het ene geval 

(discriminatie) is de achterliggende reden voor de weigering gestoeld op een beschermd criterium, in 

het andere geval (selectie) is er geen sprake van een beschermd criterium of kan het onderscheid 

gerechtvaardigd worden. Het moeilijke karakter van het onderscheid heeft daarbij te maken met het 

subjectieve of intentionele element van de weigeringsgrond. De mogelijkheid om in bepaalde 

gevallen het onderscheid op basis van een beschermd criterium te rechtvaardigen, vormt een 

bijkomende complicatie. Verder kan verwezen worden naar het feit dat de gronden tot weigering van 

een bepaalde kandidaat-huurder meestal niet worden meegedeeld. Ook bestaat de mogelijkheid dat 

de feitelijke weigeringsgronden gemaskeerd worden door legitieme beweegredenen en zal een 

eventuele beoordeling van het al dan niet discriminerende karakter van de weigering steeds achteraf 

gebeuren, wat eveneens een belemmerend element vormt.  

Behoudens flagrante gevallen is er dus sprake van een zekere grijze zone tussen geoorloofde selectie  

en discriminatie. In de werkgroep werd daarbij opgemerkt dat het Vlaamse Gelijkekansendecreet 

brede criteria en algemene begrippen hanteert. De toepassing van het discriminatieverbod in 

individuele gevallen wordt dus in belangrijke mate aan de beoordeling in de praktijk overgelaten. Het 

voorstel om het wettelijke kader te concretiseren wordt echter niet als wenselijk aanzien. De 

complexiteit en diversiteit aan individuele situaties zou het vastleggen van meer specifieke criteria 

(voor de woonmarkt) immers in de weg staan. 

In de werkgroep bestond wel consensus over het belang van het (versterkt) inzetten op het voeren 

van een toegangsbeleid (C.8). Een belangrijk voordeel is daarbij dat de problematiek van het moeilijk 

vaststelbare onderscheid tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie wordt vermeden. 

De focus ligt namelijk bij de gevolgen voor de huurder en het schaarse aanbod van betaalbare en 

kwalitatieve woningen op private huurmarkt, eerder dan bij de achterliggende beweegredenen om 

bepaalde categorieën van kandidaat-huurders te weigeren. De bereidheid bestaat dan ook in de 

werkgroep om voorstellen te onderzoeken waarbij de toegang tot de private huurmarkt voor 

kwetsbare doelgroepen gefaciliteerd of begeleid wordt. 

Ook bestond eensgezindheid omtrent de wenselijkheid van (voorafgaande) maatregelen om het 

bestaande wettelijke kader te verduidelijken voor de gebruiker. Zowel bij de voorgestelde 

maatregelen inzake sensibilisering (in het bijzonder bij ‘mystery shopping’), als bij de beleidsopties 

tot verhogen van de aantoonbaarheid en het ontwikkelen van een handhavingsbeleid, stelt zich 

immers het probleem van het onderscheid tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie. 

In het kader van de privacywetgeving stelt zich daarenboven een gelijkaardige problematiek (welke 

informatie mag in welke fase van het verhuurproces gevraagd worden?). Het verduidelijken van de 

(implicaties van de) wetgeving (in de praktijk) zou daarbij in het bijzonder de rechtszekerheid kunnen 

verhogen en ertoe kunnen bijdragen dat inbreuken worden vermeden die het gevolg zijn van een 

gebrek aan feitelijke kennis omtrent de (complexe) regelgeving. Een verduidelijking van het 

bestaande decretale kader zou bovendien het draagvlak voor de introductie van bepaalde 

maatregelen kunnen verhogen. 
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Concreet werd voorgesteld dat bij het opzetten van informatie- en sensibiliseringcampagnes (C.4) op 

een praktijkgerichte manier aandacht zou besteed worden aan de toepasselijke regelgeving (zonder 

de decretale bepalingen zelf via een wetgevend initiatief te concretiseren). Ook het verder 

ontwikkelen, actualiseren en aanmoedigen van (het gebruik van) rechtszekere instrumenten, zoals 

bijvoorbeeld de standaardinlichtingenfiche (C.4.3), kan in die zin tot aanbeveling strekken. 

C.4 Transparantie en sensibilisering 

C.4.1 Het opzetten van een sensibiliseringcampagne 

 

1. Bevindingen 

Bij een rondvraag omtrent hoe een Vlaams toegangs- en antidiscriminatiebeleid voor de private 

huurmarkt vorm zou moeten gegeven worden, bestond eensgezindheid in de werkgroep over het 

belang en de noodzaak van het opzetten van sensibiliseringscampagnes.  Voor sommige organisaties, 

zoals CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS is sensibilisering en het verspreiden van informatie 

zelfs de voornaamste beleidsoptie. Sensibilisering zou alleszins deel moeten uitmaken van een 

toegangs- en antidiscriminatiebeleid. Een dergelijke maatregel zou meer bepaald gericht moet zijn op 

het verduidelijken van de regelgeving, het gevoerde beleid en eventueel de mogelijkheden voor 

slachtoffers van discriminatie, naast het bewerkstellingen van een mentaliteitswijziging. De 

bedoeling is uiteindelijk om verhuurders en vastgoedmakelaars te ontmoedigen om kandidaat-

huurders te weigeren op grond van beschermde criteria. 

Verder zou het aangewezen zijn dat de Vlaamse overheid een regierol opneemt om een dergelijke 

campagne te realiseren, terwijl voor de uitvoering best zou kunnen samengewerkt worden met de te 

onderscheiden koepelorganisaties en de lokale overheden. Zo merkte het KENNISCENTRUM VLAAMSE 

STEDEN op dat steden en gemeenten vanuit hun relatie met de burger bepaalde taken kunnen 

uitoefenen in kader van een antidiscriminatiebeleid. Op de private huurmarkt zijn immers vooral 

oudere, particuliere verhuurders actief. Verhuurders met een dergelijk profiel zouden relatief veel 

vertrouwen hebben in lokale overheden, wat blijkt uit het gevolg dat senioren aan eerdere oproepen 

gaven. De ervaring zou meer bepaald leren dat oudere verhuurders aanspreekbaar zijn voor 

campagnes van steden en gemeenten en een relatief hoge bereidheid vertonen om deel te nemen 

aan informatiesessies. Om die reden lijkt het eerst en vooral aangewezen dat de lokale overheden 

zouden participeren in de voornoemde  sensibiliseringscampagnes. Hun bijdrage zou vooral kunnen 

bestaan uit de praktische implementatie op lokaal niveau. Het ontwikkelen van bepaalde tools 

(bijvoorbeeld affiches) en het uitwerken van campagnes zou daarentegen beter op een meer 

gecentraliseerd niveau kunnen plaatsvinden. De steden en gemeenten kunnen dan gewoonweg 

intekenen op professioneel uitgewerkte acties en materiaal92.  

Daarnaast werd de wervende kracht van de belangenorganisaties, zoals de Verenigde Eigenaars en 

CIB Vlaanderen, in de werkgroep algemeen erkend. Zo komen specifieke mogelijkheden ter 

sensibilisering van de vastgoedmakelaars verderop in deze nota aan bod (deel C.4.3). Aangezien het 

grote merendeel van de private huurwoningen echter nog steeds zonder bemiddeling worden te 

huur gesteld, blijft het belangrijk dat het antidiscriminatiebeleid zich ook richt tot particuliere 

verhuurders die geen beroep doen op een makelaar.  
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Sensibiliseren en informeren lijken verder ook een noodzakelijke eerste stap te vormen om een 

antidiscriminatiebeleid verder uit te bouwen. Door het bewustzijn over de problematiek te vergroten 

kan namelijk het draagvlak voor andere maatregelen bevorderd worden, terwijl een gevolg ook kan 

zijn dat de discussie omtrent de feitelijke kennis van de regelgeving wordt ontzenuwd. 

2. Voorgestelde maatregelen 

Voorgesteld wordt dat de Vlaamse overheid een sensibiliseringscampagne zou opzetten in 

samenwerking met de belanghebbenden (koepelorganisaties van verhuurders, huurders, 

vastgoedmakelaars, lokale overheden, enzovoort). Deze campagne moet enerzijds gericht zijn op het 

verduidelijken van de regelgeving, het gevoerde beleid en eventueel de mogelijkheden voor 

slachtoffers van discriminatie, naast anderzijds het bewerkstellingen van een mentaliteitswijziging. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor huurders: 

- Het versterkt inzetten op informeren en sensibiliseren kan voor de huurder betekenen 

dat zijn rechten, zoals die onder meer in de privacy- en anti-discriminatiewetgeving 

vervat liggen, beter gewaarborgd worden. De bedoeling is immers dat verhuurders en 

vastgoedmakelaars zouden ontmoedigd worden om kandidaat-huurders te weigeren op 

grond van beschermde criteria. 

o Effecten voor verhuurders: 

- De feitelijke kennis over de toepasselijke wetgeving en het bewustzijn van de 

problematiek van discriminatie wordt vergroot. Daardoor kunnen verhuurders 

ontmoedigd worden om kandidaat-huurders te weigeren op grond van beschermde 

criteria. 

- In vergelijking met beleidsopties die zich situeren binnen het luik van de handhaving gaat 

het om preventieve, ‘zachte’ maatregelen die het draagvlak voor een 

antidiscriminatiebeleid kunnen vergroten. 

o Effecten voor vastgoedmakelaars: 

- De feitelijke kennis over de toepasselijke wetgeving en het bewustzijn van de 

problematiek van discriminatie wordt vergroot. Daardoor kunnen vastgoedmakelaars 

ontmoedigd worden om kandidaat-huurders te weigeren op grond van beschermde 

criteria. 

- De voornoemde maatregelen zouden er eveneens kunnen toe bijdragen dat niet-

discriminerende makelaars in mindere mate een competitief nadeel ondervinden ten 

opzichte van concurrenten die wel op een verzoek tot discriminatie willen ingaan.  

o Effecten voor de steden en gemeenten: 

- De taak de steden en gemeenten zou zijn om de campagnes uit te voeren in hun regio. 

Hun rol blijft dus beperkt tot de praktische implementatie van centraal aangestuurde 

initiatieven.  

- De bijkomende werklast die wordt gecreëerd, zal een beperkte inzet van personeel 

vergen.  

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- Bevorderen van de naleving van privacy- en anti-discriminatiewetgeving en 

doelstellingen van de Vlaamse Wooncode. Het gaat bovendien om een ‘zachte’ 
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maatregel, waarbij in vergelijking met beleidsopties die zich situeren binnen het luik van 

de handhaving geen risico bestaat ongewenste gevolgen, zoals het ontmoedigen van 

verhuurders om een woning te huur aan te bieden. 

- Relatief beperkte inzet van middelen en personeel om een sensibiliseringscampagne uit 

te werken. 

C.4.2 Optimaliseren van de afficheringsplicht  

 

1. Bevindingen 

In de rechtsleer en door de werkgroep werd opgemerkt dat de handhaving van de afficheringsplicht 

momenteel verloopt aan de hand van gemeentelijke administratieve sancties, maar dat dit in feite 

geen gepaste aanpak is. Zo wijst de VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN erop dat GAS-boetes 

eigenlijk gericht zijn op het bestrijden van overlast. Ook kunnen vragen gesteld worden bij deze 

aanpak gelet op de gemeentelijke autonomie en het feit dat het bestrijden van discriminatie niet tot 

de kerntaak van de gemeentelijke overheden behoort. Bovendien zouden gemeenten niet over de 

vereiste capaciteit en middelen beschikken om de voornoemde verplichting effectief te sanctioneren.  

Verder betwijfelen verschillende actoren, zoals  de VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN en 

het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN, of de afficheringsplicht wel een adequaat instrument vormt om 

discriminatie tegen te gaan. Wanneer de effectiviteit wel degelijk zeer beperkt zou zijn, is het ook 

weinig zinvol om te overwegen om de handhaving van de afficheringsverplichting op een andere 

manier te gaan organiseren. Volgens sommigen zou de afficheringsplicht zelfs net als middel kunnen 

gebruikt worden om een bepaald segment van kandidaat-huurders uit te sluiten. Volgens het Vlaams 

Huurdersplatform kan de afficheringsplicht echter wél een efficiënt instrument zijn om discriminatie 

tegen te gaan, op voorwaarde dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om de handhaving te 

garanderen. 

CIB VLAANDEREN wenst op zijn beurt de discussie omtrent de afficheringsplicht te verruimen. Door een 

samenspel van regelgeving zou immers steeds meer informatie moeten worden bekend gemaakt. 

Daardoor zouden de publiciteitsborden steeds groter worden (met een invloed op het straatbeeld) 

en/of zou de weergegeven informatie onduidelijk of onleesbaar worden. Bovendien wordt 

vastgesteld dat het plaatsen van borden praktisch gezien niet altijd nuttig of haalbaar is (bijvoorbeeld 

door de locatie of door de korte tijd waarvoor de woning te huur wordt gesteld, zoals bij 

vakantiewoningen93). CIB Vlaanderen roept dan ook op tot een debat omtrent het uniformiseren en 

herwaarderen van de informatieverplichtingen. Concreet wordt daarbij voorgesteld om de publiciteit 

te beperken tot de aanduiding dat het pand te koop of te huur staat, met verwijzing naar de instantie 

waar meer informatie kan bekomen worden (online zoekertje of op het kantoor van de makelaar). 

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het NETWERK TEGEN ARMOEDE mag de toegang tot het 

internet echter niet beschouwd worden als een evidentie, terwijl sommige makelaars bij het online 

raadplegen van de advertentie ook reeds zouden verlangen dat bepaalde privacygevoelige informatie 

wordt vrijgegeven door kandidaat-huurders. Bovendien wijzen deze organisaties er op dat met de 

invoering van de verplichting om de huurprijs te afficheren ook twee andere doelstellingen beoogd 

                                                           
93

 Daarom bepleit CIB Vlaanderen een vrijstelling voor de toeristische verhuurder, door de verplichte 
affichering alleen van toepassing te verklaren op hoofdverblijfplaatsen. 
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werden. Het gaat met name om het verhogen van de transparantie van de markt en het bevorderen 

van de efficiëntie tijdens het verhuurproces (kandidaat-huurders moeten niet telkens de prijs 

opvragen). De bijdrage aan deze doelstellingen, die in kader van een lokaal woonbeleid kunnen 

passen, wordt als zeer waardevol ervaren. De afficheringsplicht zou dan ook alleszins niet mogen 

worden afgeschaft. 

Onduidelijk is verder hoeveel gemeenten de afficheringsplicht daadwerkelijk in het politiereglement 

hebben opgenomen en met welke bedragen eventuele inbreuken beboet worden. In een aantal 

grotere steden, waaronder Kortrijk, Gent, Ieper en Sint-Niklaas, werd alleszins voorzien in een 

strafbaarstelling. Sommige steden, zoals bijvoorbeeld Gent, zouden daarbij regelmatig sanctioneren 

(gemiddeld €60). In alle steden lijkt hoe dan ook eerst gesensibiliseerd te worden en wordt pas bij 

aanhoudende problemen beboet. In de rechtsleer wordt evenwel de vraag gesteld of de gehanteerde 

methodiek niet leidt tot rechtsonzekerheid en een ongelijke behandeling tussen verhuurders in 

verschillende gemeenten, aangezien zowel de wijze waarop men zal bestraffen als de hoogte van de 

straf van gemeente tot gemeente kunnen variëren. Het bestaan van lokale verschillen kan echter 

voor elke gemeentelijke bevoegdheid aangehaald worden. 

Verder werd door verschillende actoren aangegeven dat de lokale overheid in feite toch het meest 

geschikte bestuursniveau is om de handhaving te verzekeren. De steden en gemeenten hebben 

echter te kampen met een gebrek aan middelen om de handhaving te verzekeren. Aangezien de 

efficiëntie van de afficheringsplicht om discriminatie tegen te gaan tegelijkertijd laag wordt 

ingeschat, wordt het evenwel ook niet opportuun geacht om bijkomende middelen voor de 

handhaving beschikbaar te stellen. Het voorstel om de controle op eventuele inbreuken niet langer 

afhankelijk te maken van de lokale besturen en een gelijke regeling uit te werken voor het volledige 

Vlaamse Gewest94, zou dan ook neerkomen op het doorschuiven van de handhavingsproblematiek. 

Tenzij het toezicht terloops zou kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld bij controles inzake de 

conformiteit van de woning, zou zich op dit bestuursniveau namelijk hetzelfde probleem inzake 

capaciteit en middelen stellen.  

Bovendien zouden op gemeentelijk niveau een aantal initiatieven ontstaan zijn waarbij wordt 

gesensibiliseerd omtrent de afficheringsplicht. Ondanks een algemeen gebrek aan doelgerichte 

controles wordt op die manier dus wel een zeker bewustzijn gecreëerd omtrent deze verplichting. De 

vraag is of dergelijke initiatieven niet zouden wegvallen wanneer de handhaving zou toevertrouwd 

worden aan gewestelijke instanties. Om die redenen werd dan ook geconcludeerd dat de handhaving 

van deze verplichting best op het lokale bestuursniveau kan behouden blijven. Onder meer omwille 

het bevorderen van de transparantie van de huurmarkt en de efficiëntie van het verhuurproces 

wordt het daarenboven wel zinvol geacht om te sensibiliseren omtrent het bekendmaken van de 

huurprijs95. 
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 Dit zou met name kunnen door het agentschap Wonen-Vlaanderen de bevoegdheid te verlenen om aan de 
hand van administratieve sancties op te treden tegen inbreuken op de afficheringsverplichting. 
95

 Om gemeenten aan te moedigen om een daadwerkelijke handhaving van de afficheringsplicht te 
organiseren, werd door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM verder voorgesteld om het uitvoeren van toezicht op te 
nemen in het pakket van voorwaarden waaraan ‘ontvoogde’ gemeenten in kader van de kwaliteitsbewaking 
moeten voldoen. De VERENIGING VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN wijst er daarentegen op dat de ‘ontvoogding’ 
louter betrekking heeft op de woningkwaliteitsbewaking. Het feit dat een gemeente op dit vlak ontvoogd wil 
worden, zou slechts een keuze zijn om dit bepaalde aspect van het lokaal woonbeleid, namelijk de procedure 
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2. Voorgestelde maatregelen 

Voorgesteld wordt  om de regeling van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek te behouden. Het verplicht 

vermelden van de huurprijs in publieke aankondigingen kan mogelijks discriminatie tegengaan en 

levert hoe dan ook een belangrijke bijdrage aan de transparantie en efficiëntie van het 

verhuurproces.  

Om de kennis en het gebruik van het instrument te stimuleren, kan overwogen worden om enerzijds 

lokale besturen en anderzijds huurders, verhuurders en makelaars verder te informeren over het 

bestaan en de draagwijdte van deze verplichting. Een dergelijke maatregel kan een onderdeel 

vormen van een meer algemene sensibiliseringscampagne (zie C.4.1). 

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor huurders: 

- De regeling van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek blijft bestaan, met de vernoemde 

tekortkomingen (ongelijke behandeling en rechtsonzekerheid, oneigenlijk gebruik van de 

GAS-boete, afbreuk aan de gemeentelijke autonomie, gebrek aan middelen). Intrinsiek 

wordt het lokale bestuur namelijk als het meest aangewezen bestuursniveau aanzien om 

de handhaving te verzekeren, terwijl de ongelijke behandeling niet als een reëel 

probleem wordt ervaren en een gebrek aan middelen ook op andere bestuursniveaus 

een knelpunt zou vormen. 

- Het informeren over het bestaan en de draagwijdte van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek 

kan de naleving van deze verplichting bevorderen, waardoor een bijdrage kan worden 

geleverd aan het bestrijden van discriminatie en de transparantie van het verhuurproces.  

Het eenvoudig kunnen vergelijken van de prijs en de kwaliteit van de aangeboden 

woningen wordt daarbij gezien als een voorwaarde voor een goede marktwerking. Ook 

draagt de naleving van de afficheringsplicht bij tot de efficiëntie. Huurders zullen immers 

met een geringere inspanning te huur gestelde woningen kunnen vergelijken en zullen 

zich niet langer  als kandidaat aanbieden voor te hoog geprijsde panden. 

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- De regeling van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek blijft bestaan, inclusief de hierboven 

vernoemde tekortkomingen. De effectieve sanctionering en de hoogte van de boete 

blijven bijgevolg afhankelijk van het gemeentelijke politiereglement.  

- Het informeren over het bestaan en de draagwijdte van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek 

kan de naleving van deze verplichting bevorderen. Voor verhuurders en makelaars kan 

dit gepaard gaan met een efficiëntie-winst. Huurders zullen immers te huur gestelde 

woningen kunnen vergelijken en zullen zich niet langer als kandidaat aanbieden voor te 

hoog geprijsde panden. 

                                                                                                                                                                                     
ongeschikt en onbewoonbaarverklaring,  zelfstandig aan te pakken.  Volgens de Vereniging voor Vlaamse 
Steden en Gemeenten is het dan ook onnodig en niet gewenst om aan deze vrijstelling ook voorwaarden te 
koppelen die verband houden met andere  aspecten van het woonbeleid. Zie: Besluit van de Vlaamse Regering 
van 16 mei 2014 betreffende de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt-, 
onbewoonbaar- en overbewoondverklaring van een woning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale 
verhuurkantoren en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, B.S. 11 juli 2014. 
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o Effecten voor lokale overheden: 

- De regeling van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek blijft bestaan. Het daadwerkelijke 

toezicht op de afficheringsplicht blijft dan ook afhankelijk van het initiatief van lokale 

overheden.  Aangezien de handhaving van de afficheringsplicht niet als prioritair wordt 

aanzien, vindt een groot deel van de betrokkenen in de werkgroep dat hiervoor geen 

bijkomende middelen moeten worden voorzien. Gelet op de lage effectiviteit om 

discriminatie tegen te gaan, zou dit immers een ondoelmatige inzet van 

overheidsmiddelen betekenen. 

- Door de handhaving door de steden en gemeenten te bevestigen, kunnen bestaande 

initiatieven inzake sensibilisering behouden blijven. Het informeren over het bestaan en 

de draagwijdte van dit instrument kan lokale overheden er bovendien toe aanzetten om 

een actiever beleid (transparantie, anti-discriminatie) te ontwikkelen en de 

afficheringsplicht daarbij als hefboom te gebruiken.  

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- De regeling van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek blijft bestaan, met de vernoemde 

tekortkomingen (ongelijke behandeling en rechtsonzekerheid, oneigenlijk gebruik van de 

GAS-boete, afbreuk aan de gemeentelijke autonomie, gebrek aan middelen). Een 

wetswijziging moet niet overwogen worden. 

- Wanneer het informeren over de verplichting van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek kan 

ingepast worden in een algemene informatie- of sensibiliseringscampagne, is geen 

bijkomende inzet van overheidsmiddelen vereist. 

- Door het bewustzijn omtrent de afficheringsplicht te verhogen aan de hand van een 

informatie- en sensibiliseringscampagne kan een bijdrage geleverd worden aan de 

transparantie en efficiëntie van het huurproces, net als dat het bekendmaken de 

huurprijs en de gemeenschappelijke lasten ook een mogelijkheid tot discriminatie kan 

wegnemen. 

C.4.3  Informeren en sensibiliseren van vastgoedmakelaars en particuliere verhuurders 

 

1. Bevindingen 

 

In  onderdeel ‘B.1.2’ werd uiteengezet dat vastgoedmakelaars een bijzondere positie bekleden en dat 

van hen verwacht wordt dat ze hun professionele, deontologische verplichtingen naleven. De 

resultaten van de Diversiteitsbarometer huisvesting geven echter aan dat onder makelaars een 

relatief grote bereidheid bestaat om op de vraag van eigenaars-verhuurders in te gaan om allochtone 

of werkloze kandidaat-huurders te mijden96.  

CIB VLAANDEREN ziet daarbij een rol voor de representatieve beroepsverenigingen weggelegd om de 

sector te sensibiliseren en te controleren, onder meer om vooroordelen met betrekking tot 

vervangingsinkomens te doorbreken97. Vanuit het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV), dat 

instaat voor het toezicht op het naleven van de deontologie door vastgoedmakelaars, werd 

opgemerkt dat daartoe reeds een aantal instrumenten werden ontwikkeld. Naast de tuchtprocedure 

gaat het onder meer om een verplichte stage,permanente vorming, publicaties en een nieuwsbrief, 
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 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 210-212. 
97

 CIB VLAANDEREN, nota ‘Forumgroep Woninghuurwet –Werkgroep discriminatie: insteek CIB Vlaanderen’, p. 4-5. 



43 
 

een standaardinlichtingenfiche die in samenspraak met het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM werd 

opgesteld en een clausule in de modelovereenkomsten98.  

Voor het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS is versterkt sensibiliseren en informatie 

verspreiden de meest aangewezen beleidsoptie om in te zetten op het bestrijden van discriminatie. 

De bestaande instrumenten zouden daartoe moeten herhaald of uitgebreid worden. Aansluitend 

werd door andere actoren in de werkgroep bevestigd dat de wervende kracht van de representatieve 

beroepsverenigingen een belangrijke hefboom kan beteken bij het bestrijden van discriminatie. In de 

werkgroep werd echter ook gewaarschuwd voor een beleid dat zich eenzijdig zou toespitsen op de 

professionele vastgoedmakelarij. Het grote merendeel van de private huurwoningen wordt immers 

zonder bemiddeling aangeboden.  

Verder wordt onder meer door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM, het NETWERK TEGEN ARMOEDE en het 

INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM specifiek verwezen naar de ‘mystery shopping’ die door 

belangenorganisatie FEDERGON in de interim-sector wordt georganiseerd. Het gaat om testen die door 

de sector zelf worden uitgevoerd. Belangrijk is dat de bedoeling is om problemen van discriminatie in 

kaart te brengen en sensibiliserend te werken. Een dergelijke vorm van zelfregulering zou volgens de 

vernoemde organisaties een belangrijk instrument kunnen betekenen om discriminatie tegen te 

gaan. Bovendien zou het initiatief positief kunnen zijn voor het imago van de sector en ertoe kunnen 

bijdragen dat de eerlijke concurrentie onder makelaars wordt versterkt. Makelaars die bereid zijn om 

in te gaan op discriminerende eisen van de verhuurder hebben momenteel namelijk een competitief 

voordeel ten opzichte van makelaars die zich wetsconform opstellen. Volgens het VLAAMS 

HUURDERSPLATFORM is het dan ook aangewezen dat een overkoepelende organisatie zoals het BIV, die 

net tot taak heeft om over de deontologie en de toepassing van de wetgeving te waken, verdere 

initiatieven zou ontwikkelen. 

Het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS stelde dat men principieel niet gekant is tegen een 

dergelijke vorm van zelfregulering. Het voorstel om ‘mystery shopping’ te laten uitvoeren door het 

BIV zou omwille van haar positie echter niet uitvoerbaar zijn. Als tuchtrechtelijk orgaan zou namelijk 

niet voorbij kunnen gegaan worden aan gedane vaststellingen en zou een tuchtprocedure moeten 

opgestart worden. Daardoor zou er geen sprake zijn van sensibilisering, maar van tuchtrechtelijke 

handhaving99. Om deze problemen op te lossen zou een andere instantie dan ook de ‘mystery 
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 Volgens CIB Vlaanderen heeft de specifieke maatregel om te werken met modelclausules echter nauwelijks 
of geen meerwaarde. Een ongewenst gevolg zou zelfs zijn dat de leesbaarheid en bruikbaarheid van het 
contract wordt aangetast. 
99

 Mocht er sprake zijn van doorstroming naar de tuchtprocedure, zouden volgens het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars ook vragen kunnen gesteld worden bij de manier waarop het bewijs in dergelijke gevallen 
zou worden aangeleverd. Het BIV zou als opdrachtgever voor de mystery shopping dan immers actief bewijs 
gaan aanleveren aan de rechtskundige assessoren, die met het tuchtonderzoek belast zijn, als dat ze als 
tuchtoverheid ook uitspraak over de zaak zou doen. Bijgevolg zou er volgens het BIV sprake zijn van een 
situatie van ‘uitlokking’, waarbij de organisatie eerst zelf de omstandigheden creëert waarbij een erkend 
vastgoedmakelaar betrapt kan worden op een inbreuk op de anti-discriminatiewetgeving, en vervolgens als 
tuchtoverheid op basis van de gegevens verkregen naar aanleiding daarvan tuchtrechtelijk zou optreden jegens 
diezelfde makelaar. De organisatie gaf ook aan geen ervaringen te hebben met ‘mystery shopping’, maar zou 
soms wel privé-detectives inschakelen om vast te stellen of het beroep van makelaar wordt uitgeoefend zonder 
toelating. In dergelijke zaken zou soms aangevoerd worden dat er sprake is van ‘uitlokking’. Dit gebeurt echter 
in kader van haar taak om onwettige uitoefening van het beroep bij de gerechtelijke overheden aan te klagen. 
De tuchtkamers van het BIV zijn immers niet bevoegd om op te treden ten aanzien van personen die het 
beroep van vastgoedmakelaar zonder toelating uitoefenen. 
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shopping’ moeten uitvoeren. Het BIV gaf verder aan een federale instantie te zijn, met een 

Nederlandstalige en Franstalige tuchtkamer. Indien men de werking van het BIV zou willen 

aanpassen is hiervoor een wetswijziging op federaal niveau nodig. Een mogelijke oplossing die in de 

werkgroep besproken werd, was meer bepaald dat deze opdracht aan CIB VLAANDEREN zou worden 

toevertrouwd. Voor CIB VLAANDEREN zelf is dit een onrealistische piste. Tegelijkertijd is CIB Vlaanderen 

wel bereid om als beroepsorganisatie mee te werken aan verder onderzoek rond het instrument van 

de ‘mystery shopping’. Dit vanuit de gedachte dat het model van de interim-sector mogelijks valabel 

zou kunnen zijn voor de sector van de vastgoedmakelaardij. Prioritair formuleert CIB Vlaanderen 

hierbij wel een aantal cruciale randvoorwaarden:   

a. Het ontwikkelen van een methode om selectie en intentionele discriminatie duidelijk te 

onderscheiden vormt een noodzakelijke voorwaarde;  

b. De finaliteit van ‘mystery shopping’ blijft beperkt tot sensibilisering en het meten van de 

omvang van discriminatie;  

c. De rol van het BIV moet uitgeklaard worden, rekening houdend met de bemerking dat het 

BIV vastgestelde overtredingen niet zomaar naast zich kan neerleggen en de vaststelling zou 

moeten overmaken aan de juridische assessoren. Een uitweg hier zou kunnen liggen in het 

voorstel van het Interfederaal Gelijkekansencentrum om, naar analogie met de 

interimsector, de ‘mystery shopping’ te laten uitvoeren door een onafhankelijk extern 

bureau, in opdracht van het BIV;  

d. De bereidheid om te participeren aan een systeem van ‘mystery shopping’ hangt samen met 

andere maatregelen die worden ontwikkeld. Een eventuele penalisering (gekoppeld aan het 

uitbreiden van de onderzoeksbevoegdheden van de Vlaamse Wooninspectie) zou volgens CIB 

VLAANDEREN bijvoorbeeld nefast zijn voor het draagvlak om mee te werken aan ‘mystery 

shopping’. 

 

Daarnaast zou het ook aangewezen zijn dat de doelgroep van de ‘mystery shopping’ niet beperkt 

blijft tot de vastgoedmakelarij.  

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: het versterkt inzetten op bestaande instrumenten, waaronder de 

standaardinlichtingenfiche 

CIB VLAANDEREN en het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV) vinden in het algemeen dat 

sensibilisering een van de voornaamste hefbomen is om discriminatie tegen te gaan. Andere actoren 

vinden sensibilisering minstens ook belangrijk en bevestigen dat de representatieve 

beroepsverenigingen en belangenorganisaties hierin een grote rol kunnen spelen. Onder meer door 

het BIV wordt daarom voorgesteld om versterkt in te zetten op (bestaande) instrumenten die tot 

doel hebben om de vastgoedmakelaars te informeren en bewust te maken omtrent de problematiek 

van discriminatie100. CIB Vlaanderen wijst op zijn beurt op de mogelijkheden om versterkt in te zetten 
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 Ook werd door onder meer het VLAAMS HUURDERSPLATFORM voorgesteld om bepaalde nieuwe instrumenten te 
creëren, zoals bijvoorbeeld een kwaliteitslabel of een thesaurus van discriminerende termen. CIB VLAANDEREN 
vindt dit echter geen meerwaarde. Onderzoek toont immers aan dat naarmate de wetgeving beter bekend is, 
discriminatie zich meer sluiks voordoet. De publieke te huurstelling zou momenteel overigens ook nog de beste 
manier om discriminatie aan te tonen en het opstellen van een dergelijke thesaurus zou een complexe 
oefening vergen. 
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op vorming, opleiding (verspreiden van syllabi, sterker focus op antidiscriminatie en privacy in de 

instromende opleidingen) en het communicatiebeleid. In bijzonder zou daarbij meer aandacht 

moeten besteed worden aan positieve sensibilisering, in de vorm van nuttige tips (hoe op een correct 

maar toch commercieel verantwoorde manier omgaan met een vraag tot discriminatie?) en positieve 

verhalen. 

In het bijzonder vond de werkgroep het belangrijk om het gebruik van de standaardinlichtingenfiches 

verder aan te moedigen. Verhuurdersorganisaties argumenteren immers dat discriminatie van 

bepaalde bevolkingsgroepen in feite zelden wordt ingegeven door louter ‘smaakgebaseerde’ criteria.  

Eigenaars zouden daarentegen veeleer bekommerd zijn over een correcte afhandeling van het 

contract op vlak van betaling en onderhoud. Om die reden worden tijdens het verhuringsproces dan 

ook inlichtingen over de kandidaat-huurder ingewonnen die de eigenaar moeten toelaten om een 

inschatting te maken van eventuele risico’s op wanbetaling of een mogelijk gebrek aan onderhoud. 

De vastgoedmakelaar  zou in het kader van de professionele uitoefening van het beroep zelfs 

verplicht zijn om de solvabiliteit van de kandidaat-huurders na te gaan101. Ook moeten elementaire 

gegevens, zoals contactgegevens, hoe dan ook opgevraagd worden. Het afbakenen van de grens 

tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie is echter vaak complex, terwijl de gebruikte 

inlichtingenfiches ook een inbreuk op de privacy kunnen vormen. Zo zou het een delicate kwestie zijn 

om precies af te bakenen welke informatie in welke fase van het verhuringsproces mag gevraagd 

worden.  

Om die reden werd door het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS en het INTERFEDERAAL 

GELIJKEKANSENCENTRUM in samenspraak een standaardinlichtingenfiche opgesteld die conform is aan 

de wet op de privacy en de anti-discriminatiewetgeving. Zowel huurders- als verhuurdersorganisaties 

geven daarbij aan dat het werken met deze standaardinlichtingenfiche als waardevol wordt ervaren. 

Door een dergelijk instrument ter beschikking te stellen, kunnen problemen omtrent de feitelijke 

kennis van de wetgeving namelijk opgevangen worden en wordt een bijdrage geleverd aan het 

waarborgen van de rechten van de huurder. Voorgesteld wordt bijgevolg om het gebruik van 

standaardinlichtingenfiches verder aan te moedigen. Door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM worden 

bepaalde elementen van de bestaande fiche echter wel in vraag gesteld. De 

standaardinlichtingenfiche zou bijgevolg voorafgaandelijk inhoudelijk moeten geactualiseerd 

worden102. Voor CIB VLAANDEREN is het daarnaast van belang om de bruikbaarheid te vrijwaren103. 

Verder is het moment waarop bepaalde informatie wordt opgevraagd eveneens van belang. Zo mag 

het invullen van een inlichtingenfiche door de kandidaat-huurder niet als voorwaarde gesteld 

worden om een huurwoning te kunnen bezichtigen. Ook het gebruik van deze 

standaardinlichtingenfiche verplichten zou een te verregaande maatregel zijn. Hierdoor zou aan de 

verhuurder namelijk opgelegd worden om (alle) potentiële huurders te onderwerpen aan een 

uitgebreide bevraging, wat niet als wenselijk wordt aanzien. Het is dus expliciet niet de bedoeling om 
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 CIB VLAANDEREN, nota ‘Forumgroep Woninghuurwet – Werkgroep discriminatie insteek CIB Vlaanderen’, p. 2-
3. 
102

 Het gaat meer bepaald over de vraagstelling naar het feit of men gehuwd is, de borgstelling en het bewijs 
van de betaling van drie maanden huur (in de vroegere woning). 
103

 Concreet worden een aantal elementen van de aanbeveling van de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (Aanbeveling 2009/1 van 18 maart 2009) als te verregaand beschouwd, zoals 
bijvoorbeeld de gegevens die kunnen gevraagd worden om een plaatsbezoek te regelen. 
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te evolueren naar een soort van standaardinlichtingenfiches waarbij reeds van bij het eerste contact 

uitgebreide informatie wordt opgevraagd.  

In de werkgroep bestaat kortom consensus dat het verplicht gebruik van standaardinlichtingenfiches 

ongewenst zou zijn. Verhuurdersorganisaties willen met name een zekere flexibiliteit behouden, 

terwijl huurdersorganisaties het een achteruitgang zouden vinden mochten kandidaten verplicht 

worden om systematisch een uitgebreide fiche in te vullen. Het aanmoedigen van het gebruik van de 

standaardfiche wanneer makelaars of verhuurders bijkomende inlichtingen wensen op te vragen zou 

daarentegen wel aangewezen zijn. 

Beleidsoptie 2: het invoeren van een vorm van ‘mystery shopping’  

Overwogen kan worden om een vorm van ‘mystery shopping’ in te voeren, zoals op heden reeds 

bestaat in de uitzendsector. De finaliteit van deze maatregel zou meer bepaald zijn om te 

sensibiliseren, het probleem van discriminatie in kaart te brengen en eventueel te rapporten naar het 

beleid. In een tweede fase kan mogelijk ook sanctionerend opgetreden worden door middel van 

tuchtsancties, hoewel dit volgens het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en CIB Vlaanderen 

moeilijk zou liggen, onder meer gezien de problematiek inzake ‘uitlokking’.  

In de nota ‘mystery shopping in de interimsector’ van het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM 

worden een aantal concrete elementen aangehaald: 

 

- In de uitzendsector wordt een beroep gedaan op een extern, onafhankelijk kantoor met 

specifieke expertise om de ‘mystery shopping’104 te organiseren bij alle aangesloten 

kantoren. 

- Er wordt getest of men wil ingaan op een expliciet discriminerende vraag. De methodologie 

van ‘mystery shopping’ moet daarbij op een dergelijke manier uitgewerkt worden dat ze 

voldoende garanties biedt dat er een verschil wordt gemaakt tussen selectie en discriminatie. 

- Wanneer de bereidheid wordt vastgesteld om in te gaan op discriminerende vragen wordt in 

eerste instantie een sensibiliserende aanpak aangemoedigd (bv. e-learning module, 

standaardclausule in contracten, ondertekenen van een gelijkebehandelingsprotocol, 

enzovoort.). Wanneer na een tweede golf van controles blijkt dat de vastgoedmakelaar of 

particuliere verhuurder bereid blijft om in te gaan op discriminerende vragen, zouden 

strengere maatregelen kunnen overwogen worden. 

- Het gaat louter om zelfregulering, er is geen doorstroming naar een strafrechtelijke 

procedure. 

- Voor de uitzendsector werden in Vlaanderen 260 van de 700 kantoren bevraagd in twee 

golven. Bij de grote en middelgrote agentschappen werd tijdens de tweede golf een daling 

van de bereidheid om te discrimineren vastgesteld (respectievelijk van 6% naar 4% en van 

33% naar 27%), terwijl bij de kleine kantoren sprake was van een stijging (van 35 naar 40%). 

Een grote meerderheid van de ondervraagde bedrijven die bij de eerste reeks bevragingen 

slechte resultaten behaalden, zouden wel een duidelijke voortuitgang hebben geboekt105. 

 

Een belangrijke vraag blijft echter hoe de ‘mystery shopping’ concreet zal georganiseerd worden. CIB 
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 Dedicated, http://www.dedicated.be. 
105

 Parl. St. Vl. Parl. 2012-13, nr. 1919/1, p. 4-5. 
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VLAANDEREN, het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS en het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM 

zijn bereid om dit mee verder te onderzoeken (zie bemerkingen deel ‘Bevindingen’).  

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: het versterkt inzetten op bestaande instrumenten, waaronder de 

standaardinlichtingenfiche   

o Effecten voor huurders: 

- Het versterkt inzetten op bestaande instrumenten, waaronder het gebruik van de 

standaardinlichtingenfiches, kan voor de huurder betekenen dat zijn rechten, zoals die 

onder meer in de privacy- en anti-discriminatiewetgeving vervat liggen, beter 

gewaarborgd worden.  

o Effecten voor vastgoedmakelaars en particuliere verhuurders: 

- Nood aan het versterkt inzetten op sensibilisering (opleiding, communicatie, 

communicatiebeleid, enzovoort) vanwege de beroepsorganisaties. 

- De invoering van een gestandaardiseerde, conforme inlichtingenfiche kan de 

rechtszekerheid vergroten. Het bepalen welke informatie mag gevraagd worden tijdens 

welke fase van het verhuurproces wordt daarbij als een complex gegeven beschouwd. 

- Bijdrage aan een positief imago van de vastgoedmakelarij. 

o Effecten voor de overheid: 

- Bevorderen van de naleving van privacy- en anti-discriminatiewetgeving. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

 

Beleidsoptie 2: sensibilisering aan de hand van ‘mystery shopping’ 

 

o Effecten voor huurders: 

- ‘Mystery shopping’ kan een bijdrage leveren tot de sensibilisering van 

vastgoedmakelaars omtrent discriminatie. Voor de huurder kan dit betekenen dat zijn 

rechten, zoals die onder meer in de privacy- en anti-discriminatiewetgeving vervat liggen, 

beter gewaarborgd worden.  

o Effecten voor vastgoedmakelaars en verhuurders: 

- Door te testen of vastgoedmakelaars en particuliere verhuurders de wetgeving in de 

praktijk respecteren, kan het bewustzijn van de problematiek van discriminatie worden 

vergroot.  

- Het invoeren van ‘mystery shopping’ zou er kunnen toe bijdragen dat makelaars die niet 

wensen in te gaan op discriminerende eisen geen competitief nadeel ondervinden ten 

opzichte van concurrenten die wel op een verzoek tot discriminatie willen ingaan. De 

eerlijke concurrentie wordt versterkt. Ook kan een bijdrage geleverd worden aan het 

positief imago van de sector. 

- Het gevoel zou kunnen ontstaan dat particuliere verhuurders en vastgoedmakelaars 

geviseerd worden. CIB VLAANDEREN formuleerde daartoe een aantal voorwaarden 

waaraan volgens deze organisatie zou moeten voldaan worden. 

- Nood aan het verder onderzoeken van het opzetten van een systeem van ‘mystery 

shopping’. Een vraag is onder meer hoe testen zullen kunnen uitgevoerd worden bij 

particuliere verhuurders, die vaak slechts een of enkele woningen verhuren. 
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o Effecten voor de overheid: 

- Bevorderen van de naleving van privacy- en anti-discriminatiewetgeving door het 

sensibiliseren van de vastgoedmakelarij en particuliere verhuurders. 

- Mogelijkheden tot monitoring en rapportage over de problematiek van discriminatie. 

- Het gaat om een vorm van zelfregulering (binnen de sector van de vastgoedmakelarij). 

De nood blijft bestaan om te sensibiliseren via andere kanalen. 

C.5 Nood aan een versterkt meldingsbeleid  

 

1. Bevindingen 

Ongeveer 9% van alle dossiers die door het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM in 2014 geopend 

werden, hadden betrekking op (vermeende) discriminatie op de huisvestingsmarkt. Concreet ging 

het om 139 dossiers, waarvan de grote meerderheid (118) ging over discriminatie op de private 

huurmarkt. In 2013 werden 115 dossiers opgesteld, waarbij 98 gevallen betrekking hadden op de 

private huurmarkt. Ongeveer in de helft van de zaken ging het om (vermeende) discriminatie op 

grond van vermogen. De stijging die in het laatste jaar werd vastgesteld, zou te maken hebben met 

de interfederalisering van de ‘Meldpunten discriminatie’, die voorheen werden opgericht in de 

Vlaamse centrumsteden, en sinds kort deel uitmaken van het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM
106. 

Bovendien zou slechts een zeer beperkt aantal gevallen van discriminatie het GELIJKEKANSENCENTRUM 

bereiken. Daartoe kan verwezen worden naar de vaststelling dat de bereidheid om een klacht neer te 

leggen in geval van discriminatie zeer laag ligt. Als voornaamste oorzaken van deze geringe 

individuele meldingsbereidheid werden in de werkgroep en in de literatuur met name het probleem 

aangehaald van de bewijsvoering, de lasten die verbonden zijn aan een (gerechtelijke) procedure en 

het mogelijke resultaat van een klacht (zie B.2.2.3). Veeleer zou het slachtoffer een zekere 

gelatenheid vertonen en gewoonweg op zoek gaan naar een andere woning, zonder gebruik te 

maken van de bestaande procedures107.  

Sommige organisaties, zoals het NETWERK TEGEN ARMOEDE, wezen doorheen de discussies dan ook op 

het belang van het ontwikkelen van een beleid dat gericht is op het bevorderen van de 

meldingsbereidheid. Een concreet voorstel van het NETWERK TEGEN ARMOEDE was bijvoorbeeld om de 

werkingsmiddelen van begeleidende instanties te verhogen, zodat slachtoffers beter kunnen 

ondersteund worden bij het neerleggen van een klacht. Ook zouden huurders in het algemeen beter 

bewust moeten gemaakt worden van het belang van de melding.  

Binnen de sector van de vastgoedmakelaardij worden klachten over inbreuken van 

vastgoedmakelaars op de deontologie behandeld binnen een tuchtrechtelijke werking. Aansluitend 

bij het bovenstaande zou er in de tuchtprocedure slechts sprake zijn van ongeveer 7 klachten per jaar 

die betrekking hebben op gevallen van discriminatie. Volgens het BIV zouden klachten nochtans 

behandeld worden aan de hand van een laagdrempelige procedure, waarbij klachten ook anoniem of 

door derden kunnen worden ingediend. Het inzetten op het verhogen van het aantal klachten bij het 
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 De rol van deze meldpunten is vooral bemiddelend en sensibiliserend, hoewel doorverwezen kan worden 
naar onder meer het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Het Gelijkekansencentrum beschikt daarbij over een 
registratiesysteem van klachten en zal nog cijfermateriaal betreffende de ontvangen klachten bezorgen 
(omvang, aandeel door individuele burgers of organisaties, enzovoort). 
107

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 223-225. 
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BIV beperkt zich evenwel tot inbreuken die door vastgoedmakelaars zouden worden gepleegd. Dit 

terwijl het merendeel van private huurwoningen nog steeds zonder tussenkomst van een 

vastgoedmakelaar wordt verhuurd. 

Een suggestie was om lokale overheden in te schakelen bij de melding van klachten. Bij de 

huisvestingsloketten kunnen burgers namelijk reeds terecht om vragen of problemen omtrent 

wonen aan te kaarten. Een mogelijkheid zou meer bepaald zijn om de opdracht van de bestaande 

baliewerking uit te breiden en de burger de mogelijkheid te geven om problemen van discriminatie 

via het huisvestingsloket te melden. Zo wordt een laagdrempelige mogelijkheid geboden om klacht 

te neerleggen, terwijl een wildgroei van nieuwe instanties wordt vermeden (principe van de ‘one-

stop-shop’). Volgens het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN kan dit bovendien een haalbare optie zijn, op 

voorwaarde dat de taak van de lokale overheid beperkt blijft tot het registreren van klachten en het 

doorverwijzen van het slachtoffer. De opvolging van klachten en de handhaving van het anti-

discriminatieverbod zouden daarentegen niet kunnen opgenomen worden door de steden en 

gemeenten. Bijkomend zou de melding wél kunnen gekoppeld worden aan een zekere bundeling van 

klachten, waardoor veel voorkomende probleemadressen in kaart kunnen worden gebracht. 

Dergelijke informatie biedt dan weer verdere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het proactief 

aanspreken van bepaalde verhuurders. Ook het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS gaf te 

kennen dat de bundeling van klachten opportuniteiten zou kunnen bieden voor de tuchtrechtelijke 

procedure. Het bestaan van meerdere gelijkaardige klachten zou voor de rechtskundige assessor 

bijvoorbeeld als een indicatie van een systematische handelswijze door de aangeklaagde kunnen 

beschouwd worden108.  

2.  Voorgestelde maatregel 

Beleidsoptie: Versterken van de meldingsbereidheid  

Voorgesteld wordt om de meldingsbereidheid bij inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving te 

vergroten.  

Een concreet voorstel is om slachtoffers de mogelijkheid te geven om de vermeende inbreuk te 

melden bij de bestaande gemeentelijke huisvestingsdiensten. In vergelijking met de ‘Meldpunten 

discriminatie’ in de centrumsteden kan de nabijheid en de vertrouwdheid met de gemeentelijke 

diensten de drempel om een klacht neer te leggen verlagen (‘one-stop-shop’). De meldpunten blijken 

immers weinig bekend te zijn109. Een belangrijke voorwaarde is daarbij dat deze beleidsoptie wordt 

omkaderd met voldoende informatie en vorming voor de gemeentelijke huisvestingsdiensten opdat 

gepast zou gereageerd worden op meldingen (bijvoorbeeld niet ‘zonder gevolg’ klasseren). 

Om de meldingsbereidheid daadwerkelijk te verhogen, zou bovendien best kunnen ingezet worden 

op verschillende sporen. Naast het verlagen van de drempel om een klacht neer te leggen, kunnen 

onder meer het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes (deel C.4) en het aanreiken 

van instrumenten om discriminatie te bewijzen (deel C.6) hiertoe bijdragen. De bundeling van 
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 Binnen de tuchtrechtelijke procedure is het een (onafhankelijke) rechtskundige assessor die optreedt als 
een soort van ‘tuchtauditoraat’. De assessor beslist autonoom of de klacht geseponeerd worden (al dan niet 
met vermaning van de vastgoedmakelaar), dan wel of de zaak voor de tuchtkamer wordt geroepen. In dit 
laatste geval wordt het dossier voor de bevoegde Uitvoerende Kamer gebracht. 
109

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 230. 
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klachten kan op zijn beurt dan weer het zichtbaar maken van de problematiek bevorderen, waardoor 

vervolgens gerichte initiatieven zouden kunnen ontwikkeld worden. 

2.  Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie: Versterken van de meldingsbereidheid  

o Effecten voor huurders: 

- Er wordt een bijdrage geleverd aan de naleving van het discriminatieverbod. Het 

verhogen van de meldingsbereidheid kan het aantal gevoerde procedures namelijk 

verhogen en leiden tot een betere handhaving van de anti-discriminatiewetgeving. 

- Door de nabijheid en de vertrouwdheid met de gemeentelijke diensten kan de drempel 

om een klacht neer te leggen verlagen.  

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- De zichtbaarheid van bestaande problemen wordt vergroot. Het aantal procedures en de 

pakkans bij discriminatoire te huurstelling kunnen toenemen. Verwacht kan worden dat 

verhuurders en makelaars hiermee rekening houden en eventuele discriminatoire 

intenties worden bijgestuurd. 

o Effecten voor het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS 

- Door het stimuleren van de meldingsbereidheid zullen het aantal klachten toenemen.  

- Het samenvoegen van klachten vergroot de zichtbaarheid van ‘probleemadressen’. 

Meerdere gelijkaardige klachten ten aanzien van eenzelfde vastgoedmakelaar kan de 

rechtskundige assessor als een indicatie van een systematisch handelswijze door deze 

vastgoedmakelaar interpreteren.    

o Effecten voor lokale overheden: 

- De gemeentelijke huisvestingsdiensten zouden optreden als meldpunt of doorgeefluik 

voor klachten inzake discriminatie. Een belangrijk voordeel is dat dit via de bestaande 

baliewerking zou kunnen verlopen. Het creëren van bijkomende instanties wordt op die 

manier vermeden. De overheidsmiddelen worden op een efficiënte manier besteed. 

- De opdracht voor de lokale diensten blijft beperkt tot het registreren, doorverwijzen en 

eventueel bundelen van klachten. De bijkomende werklast die wordt gecreëerd, zou de 

bijkomende inzet van middelen kunnen vergen.  

- Aanpassing van het reglementair kader om het verwerken van klachten met betrekking 

tot discriminatie mogelijk te maken. 

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van de anti-discriminatiewetgeving en de Vlaamse 

Wooncode.  

C.6 De aantoonbaarheid van discriminatie verhogen 

 

1. Bevindingen 

Wat de pakkans en de bewijsvoering betreft, voorzien zowel het Vlaamse gelijke kansendecreet als 

de federale anti-discriminatiewetgeving in een specifieke burgerrechtelijke bewijsregeling. Ondanks 

de verdeling van de bewijslast wordt de bewijsvoering echter door alle actoren als een knelpunt 

ervaren, en dit zowel in de burgerrechtelijke, strafrechtelijke als tuchtrechtelijke procedure. Zo geeft 
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het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV) aan dat slechts zelden een tuchtsanctie wordt 

opgelegd naar aanleiding van inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving. Daarbij wordt niet de 

inhoud van de deontologische code zelf als een mogelijke oorzaak ervaren, maar wel de 

bewijsvoering.  

Gelet op deze vaststelling werden verschillende voorstellen gedaan om het probleem van de 

bewijsvoering aan te pakken. Een eerste voorstel van onder meer het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en 

het MINDERHEDENFORUM was met name om een wettelijk kader voor praktijktesten te ontwikkelen. In 

tegenstelling tot wat hierboven gezegd werd over ‘mystery shopping’ zouden deze testen niet 

uitgevoerd worden door de sector zelf en niet de finaliteit hebben om te sensibiliseren. De bedoeling 

is daarentegen om een methode aan te leveren om gevallen van discriminatie te kunnen bewijzen. 

De praktijktekst zou meer bepaald gebruikt worden om een verhuurder of vastgoedmakelaar te 

betrappen wanneer er sprake is van een concrete klacht. Anders dan bij ‘mystery shopping’ zou het 

dus niet de bedoeling zijn om zonder specifieke aanleiding de naleving van de wet te controleren. 

Anderzijds zouden volgens deze organisaties ook praktijktesten (net zoals wordt voorgesteld bij 

‘mystery shopping’) niet gekoppeld moeten worden aan de strafrechtelijke procedure. 

Verder wordt in het Vlaamse Gelijkekansendecreet reeds verwezen naar de methode van de 

praktijktest. Als voorbeeld van feiten die directe discriminatie kunnen doen vermoeden, wordt met 

name gesproken over ‘gegevens waaruit blijkt dat de situatie van het slachtoffer van de ongunstigere 

behandeling vergelijkbaar is met de situatie van de referentiepersoon’110. Om werkbaar te zijn zou de 

overheid echter een reglementair kader moeten uitwerken waarin de voorwaarden bepaald worden 

om de praktijktest als bewijsmiddel te aanvaarden. Belangrijke voordelen van praktijktesten zouden 

daarbij zijn dat zij betrekking kunnen hebben op de verschillende fasen van het verhuurproces en dat 

deze testen ook kunnen gebruikt worden om inbreuken door particuliere verhuurders vast te stellen.  

CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS wijzen er echter op dat een dergelijke maatregel zeer 

moeilijk zou liggen bij makelaars en eigenaars-verhuurders. Deze beleidsoptie wordt zelfs als 

onaanvaardbaar beschouwd. Gevreesd wordt meer bepaald dat het gevoel zou kunnen ontstaan dat 

verhuurders en vastgoedmakelaars geviseerd  worden (het gevoel van ‘een heksenjacht’). De 

aantrekkelijkheid om te investeren in de private huurmarkt zou daardoor aanzienlijk kunnen 

verminderen. Ook werd reeds aangehaald dat deze organisaties betwijfelen of een test zou kunnen 

ontworpen worden waarbij met zekerheid discriminatie wordt gemeten en geen legitieme vormen 

van selectie. Praktijktesten zouden volgens de genoemde organisaties bovendien neerkomen op een 

vorm van uitlokking. Verder werd verwezen naar bezwaren die verband houden met het profiel van 

verhuurders, de feitelijke kennis van de wetgeving en de vrees dat verhuurders die ter goeder trouw 

handelen op dezelfde manier zouden behandeld worden als eigenaars die flagrant en intentioneel 

discrimineren. De aanwezigheid van een bijzonder opzet zou daarbij moeilijk te bewijzen zijn (zie 

B.2.2.5). Volgens het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS zou het gebruik van praktijktesten 

ook binnen de tuchtrechtelijke procedure moeilijk liggen. Het BIV zou niet over de bevoegdheid 
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 In de federale anti-discriminatiewet van 25 februari 2003 werd de praktijktest uitdrukkelijk vernoemd. In de 
latere Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie van 10 mei 2007 en het Vlaamse 
Gelijkenkansendecreet van 10 juli 2008 werd de praktijktest geschrapt, maar zowel in de federale als Vlaamse 
regelgeving werd de methode van de praktijktest wel behouden onder de feiten die het bestaan van directe 
discriminatie op grond van beschermde criteria kunnen doen vermoeden. Zie: art. 36, §1 Gelijkekansendecreet 
en Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1578/1. 
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beschikken om de testen uit te voeren en vreest eveneens dat zich een probleem van uitlokking zou 

stellen. 

Alle actoren erkennen daarbij dat het afbakenen van de grens tussen selectie en discriminatie een 

probleem kan vormen. Het bevorderen van de aantoonbaarheid van discriminatie zou zelfs in eerste 

instantie een kwestie zijn van het verduidelijken van het onderscheid met legitieme 

selectiemogelijkheden. Ook wordt niet betwist dat het niet de bedoeling kan zijn om het aanbod 

verder onder druk te zetten. Onder meer het NETWERK TEGEN ARMOEDE en het INTERFEDERAAL 

GELIJKEKANSENCENTRUM wijzen er echter op dat men geen praktijktesten wenst in te voeren voor 

zogenaamde ‘randgevallen’. Met praktijktesten zouden deze organisaties daarentegen alleen de 

aantoonbaarheid en sanctioneerbaarheid willen vergroten bij flagrante gevallen, waarbij de grens 

van het toelaatbare manifest wordt overschreden. 

Als een tweede piste om discriminatie beter aantoonbaar te maken, werd voorgesteld dat bepaalde 

objectieve handelingen zouden beschouwd als een vermoeden van discriminatie. Gelet op de 

voornoemde verdeling van de bewijslast zou dit tot gevolg hebben dat het vervolgens aan de 

verhuurder of de makelaar is om te bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie. Zo zou het 

systematische gebruik van uitgebreide inlichtingenfiches bij het begin van het verhuurproces volgens 

het VLAAMS HUURDERSPLATFORM disproportioneel zijn en een vermoeden van discriminatie kunnen 

uitmaken. Ook het invullen van een inlichtingenfiche als voorwaarde om een woning te kunnen 

bezichtigen zou onaanvaardbaar zijn. 

Voor de Verenigde Eigenaars is dit voorstel echter buitenproportioneel en zou het voorbij gaan aan 

de realiteit waarin het gros van de verhuurders te goeder trouw handelt en een positieve keuze 

maakt in het voordeel van de ene of de andere kandidaat-huurder. Ook voor CIB Vlaanderen is het 

op absolute wijze verbinden van het opvragen van meer informatie van kandidaat-huurders met de 

intentie tot discriminatie bijzonder problematisch. Alles hangt voor deze organisatie immers af van 

de concrete intentie van de verhuurder of de vastgoedmakelaar, zoals ook de Diversiteitsbarometer 

Huisvesting aangeeft: “De vraag bestaat wel of het zich informeren over de situatie van een 

kandidaat-huurder discriminerend is of eerder door de informatie-vrager wordt gebruikt om beter te 

kunnen inschatten welk risico een kandidaat-huurder voor de verhuurder inhoudt. Hiervoor moeten 

de strategieën van de vastgoedkantoren onderzocht worden: is informatie vragen een goed of een 

slecht teken of kan het beide zijn?” 

Die vraagt valt volgens CIB Vlaanderen alleen te beantwoorden op basis van het individuele dossier. 

Meer globaal stelt men dat de verhuurders en de vastgoedmakelaars in de overgrote meerderheid 

van de gevallen vooral zicht willen krijgen op het verhuurrisico. De intentie zou in eerste instantie zijn 

om een doordachte keuze maken tussen verschillende kandidaten teneinde de zekerheid omtrent 

het rendement te garanderen. Teneinde het intentieproces te doorgronden zou dus niet louter 

kunnen worden gekeken naar het feit van het opvragen van meer informatie op zich. Er zou moeten 

worden gekeken welke informatie wordt opgevraagd en of deze informatie een 

discriminatiegevoelige grond of een beschermd criterium betreft. Indien de aard van de opgevraagde 

informatie erop wijst dat de verhuurder of de vastgoedmakelaar het opzet heeft te discrimineren, 

dan kan de kandidaat-huurder dit feit op heden aanwenden om een vermoeden van discriminatie te 

staven. 
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CIB Vlaanderen verduidelijkt verder dat er in de praktijk problemen zijn gerezen met de Aanbeveling 

2009/1 van de Privacy-commissie. Die aanbeveling zou wijd bekend gemaakt zijn binnen de 

vastgoedmakelaardij en er zou ruim rond zijn gesensibiliseerd. Volgens CIB Vlaanderen is de tekst 

echter bijvoorbeeld verwarrend inzake welke informatie wel of niet in een bepaald stadium kan 

worden opgevraagd. Bovendien zou de aanbeveling op bepaalde punten te restrictief zijn, wat de 

implementatie in de praktijk bemoeilijkt. Volgens CIB Vlaanderen is er dan ook nood aan een grondig 

debat, dat zou moeten resulteren in pragmatischere richtlijnen. Hierbij gaat het echter over het 

moeilijke evenwicht tussen de privacy van de huurder en de informatienoden van de verhuurder en 

de vastgoedmakelaar. CIB Vlaanderen wijst erop dat dit debat in se losstaat van het debat over 

discriminatie, met dien verstande dat het opvragen van discriminatiegevoelige informatie gebruikt 

kan worden om een vermoeden van discriminatie te staven111.  

2.  Voorgestelde wetswijzigingen 

Beleidsoptie 1: het uitwerken van een reglementair kader voor praktijktesten 

In het Vlaamse Gelijkekansendecreet wordt gesteld dat ‘gegevens waaruit blijkt dat de situatie van 

het slachtoffer van de ongunstigere behandeling vergelijkbaar is met de situatie van de 

referentiepersoon’ een vermoeden van discriminatie kunnen uitmaken. Voorgesteld wordt om een 

reglementair kader uit te werken waarin de voorwaarden bepaald worden om de praktijktest als 

bewijsmiddel te aanvaarden. 

Als modaliteiten wordt voorgesteld om: 

- Het uitvoeren van praktijktesten te beperken tot gevallen waarin er sprake is van een 

concrete klacht. In tegenstelling tot wat het geval is bij ‘mystery shopping’ is het dus niet de 

bedoeling om actief te gaan controleren. Om de test te kunnen uitvoeren zal bovendien 

sprake moeten zijn van opeenvolgende verhuringen door dezelfde makelaar of verhuurder. 

- Het gebruik van de praktijktest als bewijsmiddel te beperken tot de burgerrechtelijke (en 

eventueel tuchtrechtelijke) procedure. 

 

Daarnaast zou kunnen overwogen worden om: 

- Het gebruik van de praktijktest te beperken tot gevallen van discriminatie op grond van 

raciale criteria. In dergelijke gevallen stelt de problematiek van het moeilijk vaststelbare 

onderscheid tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie zich namelijk niet of in 

veel mindere mate.  

- Het gebruik van de praktijktest te beperken tot klachten die aangevoerd worden in kader van 

een tuchtprocedure. In tegenstelling tot de particuliere verhuurder rust bij de professionele 

vastgoedmakelaar immers ook vanuit de deontologie de verplichting om de toepasselijke 

regelgeving na te leven. Het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS stelt evenwel dat zich 

een probleem van uitlokking zou kunnen stellen. Bovendien zou het BIV zelf niet de 

bevoegdheid hebben om de praktijktesten uit te voeren. 

                                                           
111

 Zoals eerder aangehaald, bestond wel consensus in de werkgroep dat het verplicht gebruik van 
standaardinlichtingenfiches ongewenst zou zijn. Verhuurdersorganisaties willen met name de flexibiliteit 
behouden, terwijl huurdersorganisaties het een achteruitgang zouden vinden mochten kandidaten verplicht 
worden om systematisch een uitgebreide fiche in te vullen. 
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- De invoering van een reglementair kader voor praktijktesten vooraf te laten gaan door een 

informatie- en sensibiliseringscampagne omtrent de problematiek van discriminatie en de 

toepasselijke wetgeving. Een mogelijk gebrek aan feitelijke kennis zou daardoor (gedeeltelijk) 

kunnen opgevangen worden, terwijl ook een draagvlak zou kunnen gecreëerd worden om de 

handhaving te versterken. 

 

Beleidsoptie 2: het gelijkstellen van bepaalde objectieve handelingen met een vermoeden van 

discriminatie 

Door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM wordt voorgesteld om bepaalde handelingen te beschouwen als 

een vermoeden van discriminatie. Concreet wordt door deze organisatie voorgesteld om in de 

Woninghuurwet een bepaling in te schrijven waardoor het systematische gebruik van uitgebreide 

inlichtingenfiches bij het begin van het verhuurproces gelijkgesteld wordt met een vermoeden van 

discriminatie. Aansluitend wordt ook voorgesteld om het invullen van een inlichtingenfiche als 

voorwaarde om een woning te kunnen bezichtigen als een vermoeden van discriminatie te 

beschouwen. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: het uitwerken van een reglementair kader voor praktijktesten 

o Effecten voor huurders: 

- Er wordt een bijdrage geleverd aan de afdwingbaarheid van het anti-

discriminatieverbod. Huurders krijgen meer bepaald een instrument in handen om 

individuele gevallen van discriminatie aan te tonen en hun rechten in een procedure af te 

dwingen. 

- Wanneer de handhaving van het discriminatieverbod wordt versterkt, kan het gevoel van 

machteloosheid afnemen en kan de bereidheid om een klacht neer te leggen toenemen. 

Discriminatie bij de toegang tot de huurmarkt kan in het algemeen afnemen. 

- Wanneer de invoering van de praktijktest zou leiden tot een sterke uitval van 

verhuurders, zal het aanbod aan huurwoningen verder onder druk komen te staan. 

Selectie en discriminatie kunnen daardoor net worden versterkt. 

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- De pakkans bij discriminatoire te huurstelling wordt verhoogd. Verwacht kan worden dat 

verhuurders en makelaars hiermee rekening houden en eventuele discriminatoire 

intenties worden bijgestuurd. 

- Onder verhuurders en vastgoedmakelaars zou het gevoel kunnen ontstaan geviseerd te 

worden. Gevreesd wordt dat zeer weinig draagvlak voor de praktijktesten zal bestaan. 

Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat verhuurders afgeschrikt worden om hun woning 

te huur aan te bieden en het aanbod afneemt, waardoor de problematiek van selectie en 

discriminatie zou kunnen versterkt worden.  

o Effecten voor het BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS 

- De bewijsvoering in de tuchtrechtelijke procedure wordt als een knelpunt beschouwd. 

De invoering van een reglementair kader voor praktijktesten zou een oplossing voor de 

moeilijke bewijsvoering kunnen betekenen. Volgens het Beroepsinstituut van 
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Vastgoedmakelaars en CIB Vlaanderen kunnen praktijktesten evenwel geen oplossing 

betekenen voor de moeilijke bewijslast gezien de problematiek van de uitlokking. 

o Effecten voor de overheid: 

- Mogelijke bijdrage aan de doelstellingen van de anti-discriminatiewetgeving en de 

Vlaamse Wooncode. 

- Wanneer de invoering van een reglementair kader voor praktijktesten tot gevolg heeft 

dat verhuurders zich uit de markt terug trekken kan de problematiek van moeilijke 

toegang en discriminatie verscherpt worden.  

- Noodzakelijke aanpassing van de regelgeving, met name door een reglementair kader te 

voorzien waarin de voorwaarden worden uiteengezet om de praktijktest als 

bewijsmiddel te kunnen aanvaarden. Wat discriminatie op grond van vermogen betreft, 

zou het daartoe onder meer noodzakelijk zijn om een test te ontwikkelen waarbij met 

zekerheid discriminatie (en niet selectie) wordt gemeten. 

 

Beleidsoptie 2: het gelijkstellen van bepaalde objectieve handelingen met een vermoeden van 

discriminatie 

o Effecten voor huurders: 

- Er wordt een bijdrage geleverd aan de bescherming van de huurder, met name door te 

bepalen dat bepaalde handelingen in de precontractuele fase kunnen beschouwd 

worden als een vermoeden van discriminatie. Daardoor wordt eveneens  de handhaving 

van het discriminatieverbod versterkt.   

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- Wanneer op een systematische manier bepaalde gegevens in de precontractuele fase 

worden gevraagd van een kandidaat-huurder zou dit beschouwd worden als een 

vermoeden van discriminatie. Verwacht kan worden dat verhuurders en makelaars 

hiermee rekening houden en zich bij het opvragen informatie conform de wet op de 

privacy en anti-discriminatiewetgeving opstellen. 

- Het bepalen van welke informatie kan gevraagd worden in welke fase van het 

verhuurproces is een complex gegeven. Ook wanneer de verhuurder of 

vastgoedmakelaar ter goeder trouw handelt, zou een vermoeden van discriminatie 

kunnen ontstaan. In dergelijke gevallen zal de verhuurder of de vastgoedmakelaar door 

de verdeling van de bewijslast moeten bewijzen dat er geen sprake is van discriminatie. 

Voor eigenaarsorganisaties is deze beleidsoptie dan ook onaanvaardbaar. 

o Effecten voor de overheid: 

- Mogelijke bijdrage aan de bescherming van de huurder en de handhaving van de Wet op 

de privacy en de anti discriminatiewetgeving.  

- Noodzakelijke aanpassing van de regelgeving, met name door bepaalde handelingen te 

beschouwen als een vermoeden van discriminatie. 

- Mogelijke toename van de rechtsonzekerheid. Het resultaat kan zijn dat niet alleen 

gevallen gevat worden waarbij de verhuurder of de vastgoedmakelaar intentioneel 

discrimineerde. Dit kan tot gevolg hebben  dat verhuurders zich uit de markt 

terugtrekken, waardoor de problematiek van moeilijke toegang en discriminatie 

verscherpt kan worden. Verhuurders kunnen daardoor ontmoedigd worden om hun 

woning te huur aan te bieden. 
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C.7 Het ontwikkelen van een handhavingsbeleid 

 

1. Bevindingen 

Door de meldingsbereidheid te versterken en instrumenten in te voeren om discriminatie beter te 

kunnen aantonen, kan een bijdrage geleverd worden tot een betere naleving van het 

discriminatieverbod. De vraag werd in de werkgroep echter gesteld of de overheid geen verder 

handhavingsbeleid dient te ontwikkelen..  Zelfs wanneer de individuele bereidheid om een klacht 

neer te leggen zou verhogen, blijft immers de vaststelling gelden dat slachtoffers tijd en middelen 

moeten investeren in een procedure die geen oplossing kan bieden voor hun individuele 

huisvestingsnoden. Het gevolg van opeenvolgende individuele beslissingen om geen actie te 

ondernemen tegen discriminatie is evenwel dat de pakkans laag blijft en de toegang tot de 

huurmarkt niet wordt bevorderd. Ook wordt discriminatie gewoonweg als onaanvaardbaar 

beschouwd.  

Een vorm van publieke handhaving zou daarom een sluitstuk kunnen vormen in het Vlaamse 

antidiscriminatiebeleid. Voorgesteld wordt om het discriminatieverbod strafrechtelijk te 

sanctioneren. Daartoe zouden strafsancties moeten worden ingeschreven in de Vlaamse Wooncode 

(of het Gelijkekansendecreet), en dit met name voor flagrante gevallen, gekoppeld aan het 

intentioneel belemmeren van de toegang tot de huurmarkt op basis van beschermde criteria, zoals 

vermeld in het Gelijkekansendecreet. Aansluitend werd door onder meer het INTERFEDERAAL 

GELIJKEKANSENCENTRUM voorgesteld om de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid te verlenen om 

discriminatie op de woningmarkt op te sporen en te verbaliseren112. Daarbij werd verwezen naar de 

Vlaamse Sociale Inspectie, die op de arbeidsmarkt bevoegd is voor de bestrijding van discriminatie. 

De Vlaamse Wooninspectie zou met name optreden na een concrete klacht, die bijvoorbeeld werd 

doorverwezen door de ‘Meldpunten Discriminatie’ of het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM. 

Vanuit de VLAAMSE WOONINSPECTIE zelf werd opgemerkt dat het strafrechtelijk sanctioneren van 

discriminatie alleszins een noodzakelijke voorwaarde vormt om als inspectiedienst te kunnen 

optreden. De werkwijze bij de handhaving van de woningkwaliteitsnormen houdt namelijk in dat 

inbreuken door de Wooninspectie worden geverbaliseerd, waarna het proces-verbaal wordt 

doorgestuurd naar het parket voor verdere afhandeling in de ‘klassieke’ keten van de strafrechtelijke 

handhaving. Wanneer inbreuken op het Gelijkekansendecreet geen misdrijf zouden uitmaken, zou de 

Wooninspectie dus geen rol van betekenis kunnen spelen. Een probleem is echter dat tot dusver in 

het Vlaamse Gelijkekansendecreet geen strafsancties werden voorzien, en dit in tegenstelling tot wat 

in de federale anti-discriminatiewetgeving het geval is voor discriminatie op grond van raciale 

criteria.  

CIB VLAANDEREN vreest daarenboven dat door het penaliseren van discriminatie onder 

vastgoedmakelaars en particuliere verhuurders het gevoel van een heksenjacht zou kunnen 

ontstaan, waardoor eigenaars zouden worden afgeschrikt om een woning te huur aan te bieden. 

Daarbij werd gewezen op het feit dat de aanbodzijde van de Vlaamse private huurmarkt bestaat uit 

oudere, particuliere verhuurders die een beperkt aantal panden verhuren. Net omdat zij hun 

verhuuractiviteiten niet professioneel uitoefenen, zouden deze verhuurders sterk hechten aan de 
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 LAHLALI, M., ANDINO, W. en SPAAS, N., Praktijktests discriminatie Antwerpse en Gentse woninghuurmarkt, 
Brussel, 2012, p. 8.  
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vertrouwensrelatie met de huurder en de keuzevrijheid tot het selecteren van een kandidaat om 

hiertoe goede kansen te bieden. Het penaliseren van discriminatie zou slecht gepercipieerd worden, 

met een aanbodbeperkend effect tot gevolg.  

De vraag werd eveneens gesteld of het strafrechtelijk sanctioneren van discriminatie wel een 

efficiënte en doelmatige oplossing is. Op federaal niveau werden in 2007 namelijk bepaalde vormen 

van discriminatie gedepenaliseerd omdat het opnemen van strafsancties als weinig doeltreffend 

werd ervaren. Een daadwerkelijke handhaving wordt bijvoorbeeld niet gegarandeerd wanneer 

discriminatie geen prioriteit zou vormen bij de vervolging door het parket113.   

Als alternatief werd om die reden voorgesteld om een vorm van administratieve handhaving te 

ontwikkelen. Een voorstel was om de Vlaamse Wooninspectie niet alleen de bevoegdheid te 

verlenen om inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving op te sporen en te verbaliseren, maar ook 

om een systeem van administratieve sanctionering, inclusief boetes, te introduceren. De 

sanctionering wordt dan losgekoppeld van de (nadelen van) strafrechtelijke handhaving. Voor de 

Vlaamse overheid is bij deze beleidsoptie wel een grotere inzet van middelen vereist, evenals een 

grotere aanpassing aan de regelgeving (omschrijving van verboden gedraging, bepalen van sancties, 

het aanduiden van een instantie die bevoegd is om de boetes op te leggen, eventueel een 

administratieve beroepsmogelijkheid, enzovoort). Voor de Vlaamse Wooninspectie zelf is er sprake 

van een uitbreiding van het takenpakket, waarvoor nieuwe expertise zou moeten ontwikkeld 

worden. Onder meer volgens het Vlaams Huurdersplatform is het dan ook niet aangewezen om 

taken die verband houden met administratieve handhaving toe te wijzen aan de Vlaamse 

Wooninspectie. Net als bij de woningkwaliteitsbewaking zouden de administratieve en de 

strafrechtelijk handhaving best losgekoppeld kunnen blijven.  

Daarnaast zal een publieke handhavingsinstantie (zowel administratief als strafrechtelijk) ook 

geconfronteerd worden met problemen om discriminatie vast te stellen en aan te tonen, gezien de 

moeilijke bewijslast inzake discriminatie, die zich zowel bij administratieve als strafrechtelijke 

sanctionering stelt. Daartoe werd door onder meer het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM 

voorgesteld dat het onderzoek van door de publieke handhavingsinstantie de vorm zou aannemen 

van een praktijktest. Voor eigenaarsorganisaties komt dit evenwel neer op een vorm van uitlokking 

en is dit geen aanvaardbare beleidsoptie (C.6). 

Voorstanders van publieke handhaving, zoals het VLAAMS HUURDERSPLATFORM, het NETWERK TEGEN 

ARMOEDE en het MINDERHEDENFORUM, zijn het daarbij eens met de stelling dat de handhaving van 

discriminatie op de huurmarkt moet ingebed worden in een ruimere aanpak, waarbij in eerste 

instantie zou moeten ingezet worden op informeren en sensibiliseren. Zij vinden evenwel ook dat het 

ontwikkelen van een inspectiedienst noodzakelijk is, als ultieme instrument in de handhavingsketen. 

Vaak zal het echter moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om achterliggende intenties  bij de weigering van 

een bepaalde kandidaat-huurder te achterhalen. Een mogelijkheid is dan ook om de publieke 

handhaving te beperken tot duidelijke, flagrante gevallen.  
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 In de Memorie van toelichting wordt daarnaast ook gewezen om een probleem van bewijslast in de 
strafrechtelijke procedure. In tegenstelling tot burgerlijke zaken is een verdeling van de bewijslast immers niet 
voorzien. Parl. St. Kamer, nr. 51-2722/001, p. 25. 
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Wat de strafrechtelijke handhaving betreft, is het daarbij ook belangrijk dat het louter uitvoeren van 

een bepaalde handeling (‘materieel bestanddeel’) onvoldoende is om te spreken van een misdrijf. 

Ieder misdrijf veronderstelt namelijk ook het bestaan van een moreel bestanddeel, met name de 

schuld aan de strafbare gedraging114. De decreetgever kan daarbij uiteenlopende schuldgraden 

bepalen115. Zo zou de decreetgever de strafrechtelijke handhaving kunnen beperken tot gevallen 

waarin er sprake is van het intentioneel discrimineren van bepaalde personen op grond van 

beschermde criteria door de aanwezigheid van een ‘bijzonder opzet’ te vereisen. 

Tot slot geeft de VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN aan dat de lokale overheid geen rol kan 

spelen op vlak van handhaving.  

3. Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: penaliseren van discriminatie en uitbreiden van de bevoegdheden van de Vlaamse 

Wooninspectie 

Gelet op de geringe individuele bereidheid om een klacht neer te leggen en tijd en middelen te 

investeren in een procedure zou de decreetgever kunnen overwegen om de Vlaamse Wooninspectie 

de bevoegdheid te verlenen om inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving vast te stellen en te 

verbaliseren. Deze mogelijkheid zou kunnen gerealiseerd worden door de bevoegdheden van de 

Vlaamse Wooninspectie uit te breiden en veronderstelt het penaliseren van inbreuken op het 

Gelijkekansendecreet.  

Door de bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur vormt discriminatie op raciale gronden op de 

private huurmarkt immers niet langer een misdrijf. De decreetgever dient te beoordelen of de 

redenen voor de initiële strafbaarstelling nog steeds gelden en kan overwegen om ook in Vlaamse 

Gelijkekansendecreet bepaalde gevallen van discriminatie strafbaar te stellen. Deze bepaling zou 

kunnen ingeschreven worden in titel III, hoofdstuk V van de Vlaamse Wooncode. 

Wanneer zou besloten worden om discriminatie op de huurmarkt strafrechtelijk te sanctioneren en 

de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid te verlenen om inbreuken vast te stellen, wordt 

voorgesteld om: 

- Een bijzonder opzet te vereisen. 

- De strafrechtelijke handhaving te beperken tot flagrante gevallen, waarbij de weigering van 

een bepaalde kandidaat-huurder klaarblijkelijk berust op discriminatoire overwegingen.  

 

De problematiek van het moeilijk aantoonbare onderscheid tussen legitieme selectie en 

ongeoorloofde discriminatie  wordt op deze wijze vermeden. De problematiek wordt hierbij echter 

gelijktijdig verschoven naar het moeilijk bewijsbare “bijzonder opzet”. Wanneer het niet gaat om 

                                                           
114

 Zie onder meer: Cass. 13 december 1994, R.W., 1995-96, p. 533 en Cass. 19 november 1997, J.L.M.B., 1999, 
p. 48. 
115

 In principe wordt een algemeen opzet vereist  (de dader heeft ‘wetens en willens’ de strafbare gedraging 
gepleegd). De decreetgever kan echter ook bepalen dat de onachtzaamheid volstaat, of een bijzonder of gans 
bijzonder opzet vereisen. Bij het bijzonder opzet is het onvoldoende dat de dader ‘wetens en willens’ een 
bepaalde strafbare handeling stelt een bijzondere geestesgesteldheid is noodzakelijk (kwaadwilligheid, met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden).  
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flagrante, intentionele gevallen van discriminatie zal een beroep moeten gedaan worden op het 

burgerrechtelijke mechanisme van het Gelijkekansendecreet. 

Daarnaast kan overwogen worden om: 

- Het invoeren van strafrechtelijke sancties te beperken tot discriminatie op grond van raciale 

criteria, net zoals in de federale anti-discriminatiewetgeving het geval was.  

 

Beleidsoptie 2: het ontwikkelen van een systeem van administratieve sanctionering 

Als alternatief werd voorgesteld om de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid te verlenen om 

inbreuken op de anti-discriminatiewetgeving op te sporen en te verbaliseren, en bovendien een 

systeem van administratieve sancties te ontwikkelen. De administratieve sanctionering zou los staan 

van het strafrechtelijke handhaving, wat ook inhoudt dat men niet afhankelijk is voor de effectieve 

bestraffing van een derde instantie, in casu het parket. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: penaliseren van discriminatie en uitbreiden van de bevoegdheden van de Vlaamse 

Wooninspectie 

o Effecten voor huurders: 

- Door discriminatie op de huurmarkt strafbaar te stellen kunnen inbreuken op het 

discriminatieverbod vervolgd worden in de ‘klassieke’ keten van de strafrechtelijke 

handhaving. Hieraan zijn belangrijke voordelen verbonden. De Vlaamse Wooninspectie n 

en het parket beschikken bijvoorbeeld over meer middelen en mogelijkheden tot 

onderzoek dan wat voor het slachtoffer het geval is in een burgerrechtelijke procedure. 

- De geringe individuele bereidheid van het slachtoffer om tijd en middelen te investeren 

in een gerechtelijke procedure wordt in zekere mate opgevangen. De Vlaamse 

Wooninspectie zal zich na een melding namelijk toeleggen op het vaststellen en 

verbaliseren van de inbreuk. 

- De daadwerkelijke impact op de handhaving hangt samen met de vervolgingsprioriteit 

die door het parket aan discriminatie op de private huurmarkt gegeven wordt. Wanneer 

de prioriteit veeleer laag zou liggen, blijft het effect beperkt. 

- Wanneer de decreetgever zou beslissen om discriminatie op grond van raciale criteria 

niet strafbaar te stellen, dan wordt de bescherming van de huurder verzwakt in 

vergelijking met de situatie voor de regionalisering van de woninghuur. De handhaving 

van het discriminatieverbod zal immers alleen nog via een burgerrechtelijke procedure 

kunnen verlopen. Een uitbreiding van de beschermde criteria waarop een inbreuk 

strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, kan daarentegen de bescherming versterken. 

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- In vergelijking met de situatie van voor de zesde staatshervorming wordt discriminatie 

op grond van raciale criteria niet langer als een misdrijf aanzien. De mogelijke gevolgen 

van inbreuken op het discriminatieverbod werden daardoor afgezwakt. Een uitbreiding 

van de beschermde criteria die gehandhaafd worden door middel van strafsancties kan 

daarentegen het omgekeerd effect hebben.  
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- Voor onder meer CIB Vlaanderen en de Verenigde Eigenaars is deze beleidsoptie 

onaanvaardbaar. Het gevaar dat het penaliseren en instellen van een 

handhavingsinstantie zal leiden tot een uitstroom van verhuurders op de private 

huurmarkt is volgens deze organisaties reëel.  

o Effecten voor de overheid: 

- Mogelijke bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse 

Wooncode,  

- Wanneer het penaliseren van discriminatie en het instellen van een handhavingsinstantie 

tot gevolg heeft dat verhuurders zich uit de markt terugtrekken, kan de problematiek van 

moeilijke toegang en discriminatie verscherpt worden. Om die reden kan overwogen 

worden om de controle te beperken tot gevallen van raciale discriminatie en/of flagrante 

gevallen waarbij een bijzonder opzet aanwezig is.  

- Door discriminatie strafrechtelijk te sanctioneren en de Vlaamse Wooninspectie de 

bevoegdheid te verlenen om inbreuken vast te stellen, wordt een sterk  signaal gegeven 

dat de Vlaamse overheid discriminatie op de private huurmarkt onaanvaardbaar vindt. 

- Het handhaven van de anti-discriminatiewetgeving zou een bijkomende opdracht 

vormen voor de Wooninspectie. Daartoe zouden bijkomende personeelscapaciteit en 

middelen moeten worden voorzien. 

- Noodzakelijke aanpassing van de regelgeving (penaliseren, uitbreiden bevoegdheden 

Vlaamse Wooninspectie). 

 

Beleidsoptie 2: het ontwikkelen van een systeem van administratieve sanctionering 

 

o Effecten voor huurders: 

- De handhaving van het antidiscriminatieverbod wordt (mee) gewaarborgd door een 

publieke instantie. Hieraan zijn belangrijke voordelen verbonden. De inspectiedienst zal 

bijvoorbeeld over meer middelen en mogelijkheden tot onderzoek dan wat voor het 

slachtoffer het geval is. 

- De geringe individuele bereidheid van het slachtoffer om tijd en middelen te investeren 

in een gerechtelijke procedure wordt in zekere mate opgevangen.  

- Administratieve sanctionering kan plaatsvinden op Vlaams niveau en hangt niet samen 

met de vervolgingsprioriteit die door het parket aan discriminatie op de private 

huurmarkt gegeven wordt. Wel zal de effectieve sanctionering afhankelijk zijn van de 

middelen die de Vlaamse overheid hiervoor wenst vrij te maken. 

- Wanneer de decreetgever zou beslissen om discriminatie op grond van raciale criteria 

niet langer te laten handhaven door een publieke instantie, dan wordt de bescherming 

van de huurder verzwakt in vergelijking met de situatie voor de regionalisering van de 

woninghuur. 

o Effecten voor verhuurders en vastgoedmakelaars: 

- Wanneer onder verhuurders en vastgoedmakelaars onvoldoende draagvlak kan 

gevonden worden, bestaat het gevaar dat het instellen van een handhavingsinstantie zal 

leiden tot een uitstroom van verhuurders op de private huurmarkt.  

o Effecten voor de overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse Wooncode. 
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- Wanneer de administratieve handhaving tot gevolg heeft dat verhuurders zich uit de 

markt terugtrekken, kan de problematiek van moeilijke toegang en discriminatie 

verscherpt worden. Om die reden kan overwogen worden om de controle te beperken 

tot gevallen van raciale discriminatie en/of flagrante gevallen waarbij een bijzonder 

opzet aanwezig is.  

- Door een luik administratieve handhaving te ontwikkelen, wordt een sterk  signaal 

gegeven dat de Vlaamse overheid discriminatie op de private huurmarkt onaanvaardbaar 

vindt. 

- Bijkomende personeelscapaciteit en middelen moeten worden voorzien. In vergelijking 

met de eerste beleidsoptie geldt dit effect sterker. Er kan immers niet teruggevallen 

worden op de actoren binnen de keten van het strafprocesrecht (en evenmin op de 

Vlaamse Wooninspectie). 

- Noodzakelijke aanpassing van de regelgeving. In vergelijking met de eerste beleidsoptie 

kan de decreetgever niet volstaan met wijzigen van de bevoegdheden van de Vlaamse 

Wooninspectie en het omschrijving van de verboden gedraging (ook sancties bepalen, 

een instantie aanduiden die bevoegd is om de boetes op te leggen, eventueel een 

administratieve beroepsmogelijkheid instellen, enzovoort). 

 
C.8 Het ontwikkelen en versterken van een toegangsbeleid  

 

De problematiek van discriminatie op grond van vermogen zou zich minder scherp stellen indien het 

aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen op de private huurmarkt voldoende groot zou zijn. 

Bij eventuele wetswijzigingen zou volgens alle actoren dus in acht moeten genomen worden dat niet 

alleen regulerende maatregelen worden genomen, maar ook maatregelen gericht op het verhogen 

van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen.  

De werkgroep was het eens dat het verbeteren van de toegang tot de private huurmarkt door het 

invoeren en versterken van stimulerende en ondersteunende maatregelen moet nagestreefd worden 

. Een aantal actoren, waaronder eigenaarsorganisaties en het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN, vinden 

dergelijke maatregelen globaal zelfs een van de meest aangewezen beleidsopties116.  

Het VLAAMS HUURDERSPLATFORM signaleerde verder bijvoorbeeld ook dat het vanuit het grondrecht op 

wonen onaanvaardbaar is dat bijna de helft van de huurders vatbaar zou zijn voor selectie en/of 

discriminatie op grond van vermogen. Uit het Grote Woononderzoek blijkt immers dat het aandeel 

huurders dat meer dan een derde van hun beschikbaar inkomen aan huur besteedt, is toegenomen 

tot 51% van het huurderspubliek. Dit terwijl wetenschappelijk onderzoek eveneens aantoont dat 

onder verhuurders de wijd verbreide opinie leeft dat het risico op betaalproblemen reëel is wanneer 
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 Zie ook: BERNARD, N., “Les lois anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., 
SOTTIAUX, S. en VAN DROOGHENBROECK, S. (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 
2008, p. 842. 
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huurders meer dan een derde van hun inkomen aan huur besteden, zodat deze betaalbaarheidsnorm 

in de optiek van de verhuurders een legitiem instrument van selectie is117. 

Belangrijk is ook dat de problematiek van het moeilijk vaststelbare onderscheid tussen legitieme 

selectie en ongeoorloofde discriminatie bij het invoeren of versterken van ondersteunende 

maatregelen wordt vermeden. De focus ligt namelijk bij de gevolgen voor de huurder en het schaarse 

aanbod van betaalbare en kwalitatieve woningen op private huurmarkt, eerder dan bij de 

achterliggende beweegredenen om bepaalde categorieën van kandidaat-huurder te weigeren (C.3).  

Tot slot werd door onder meer het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN en de VERENIGING VOOR VLAAMSE 

STEDEN EN GEMEENTEN opgemerkt dat het beleid in het algemeen zou moeten inzetten op het 

versterken en bundelen van bestaande informatie en instrumenten, eerder dan nieuwe maatregelen 

te ontwikkelen118. 

C.8.1 Inzetten op de begeleiding van huurders en verhuurders 

 

1.  Bevindingen 

Ongeacht of de achterliggende redenen om een bepaalde kandidaat-huurder te weigeren legitiem 

zijn of een inbreuk vormen op het discriminatieverbod, is het gevolg voor de desbetreffende huurder 

hetzelfde. De geweigerde kandidaat heeft namelijk geen toegang de huurmarkt. Wanneer bepaalde 

bevolkingsgroepen systematisch worden uitgesloten ontstaat bovendien een structureel probleem. 

Zowel huurders- als verhuurdersorganisaties stellen dan ook dat de overheid zou moeten 

tussenkomen om een antwoord te bieden op de gevolgen van opeenvolgende weigeringen om een 

huurovereenkomst af te sluiten met bepaalde categorieën van huurders. In de werkgroep bestond 

meer bepaald de bereidheid om voorstellen te onderzoeken waarbij de toegang tot de private 

huurmarkt voor kwetsbare doelgroepen gefaciliteerd of begeleid wordt.  

Nochtans werd ook aangegeven dat het voeren van een categoriaal beleid een aantal risico’s met 

zich mee brengt. Door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM werd bijvoorbeeld opgemerkt dat het probleem  

kan verschuiven. Kandidaat-huurders die net buiten die doelgroep vallen kunnen met name relatief 

zwakkere huurders worden. Ook is het mogelijk dat overheidsmaatregelen die gericht zijn op het 

begeleiden van huurders een omgekeerd effect hebben. In plaats van te functioneren als een 

bijkomende beschermingsmaatregel tegen discriminatie, kunnen deze maatregelen namelijk net een 

signaal vormen en als een criterium voor discriminatie gaan functioneren. Ook bestaat het gevaar dat 

disincentives zouden gecreëerd worden om een bijkomend inkomen te verwerven. Het voorstel om 

kwetsbare doelgroepen te begeleiden wordt desondanks echter wel waardevol bevonden en zou een 

wenselijke beleidsoptie zijn.  

Het VLAAMS HUURDERPLATFORM verwees hierbij naar het systeem van de zogenaamde ‘bail glissant’ of 

het ‘glij-huren’ in Wallonië, dat werd ontwikkeld naar analogie met een stelsel uit Frankrijk. Hierbij 
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 VERSTRAETE, J. en DE DECKER, P., “Discriminatie van financieel kwetsbare huishoudens op de private huurmarkt 
in België” in DIERICKX, D., COENE, J. en RAEYMAEKERS, P., Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2014, Leuven, 
Acco, 2014, p. 121-122. 
118

 Gedacht wordt onder meer aan een evaluatie en bijsturing van het huurgarantiefonds. Ook de kennis die via 
allerlei kanalen (registratie, aanvragen van premies, meldingen van discriminatie, enzovoort) aanwezig is over 
huurders, verhuurders en huurpanden zou beter moeten benut worden. 
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onderhandelt de begeleidende instantie mee de overeenkomst, in samenspraak met de huurder119. 

De VERENIGING VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN gaf aan dat in Vlaanderen reeds gelijkaardige lokale 

initiatieven ontwikkeld werden (CAW Dendermonde). Ook bestaan gelijkenissen met het systeem 

van de woonbuddy’s. Om op dergelijke initiatieven versterkt in te zetten en hen een ruimere 

verspreiding te verlenen, zijn echter meer middelen vereist. Wanneer zou beslist worden om een 

dergelijke stelsel te ontwikkelen, zou ook onderzocht moeten worden welke organisatie best 

geschikt is om deze werking op te nemen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sociale 

verhuurkantoren, aangezien het ‘glij-huren’ nauw aansluit bij hun bestaande werking. Maar ook de 

OCMW’ s kunnen misschien een dergelijk systeem aanbieden. 

Daarnaast werd door de VERENIGING VOOR VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN en het KENNISCENTRUM VLAAMSE 

STEDEN voorgesteld om in te zetten op begeleiding of coaching van verhuurders. Zo zou preventief 

kunnen gewerkt worden aan het vertrouwen onder het verhuurderspubliek. Het doel zou daarbij 

onder meer zijn om de uitstroom aan verhuurders te beperken, verhuurders te informeren over de 

juiste omvang van verhuurrisico’s, de kennis over de wetgeving te vergroten (bijvoorbeeld over 

discriminatiewetgeving, maar ook over premiestelsels, mogelijkheden om geschillen op te lossen, 

enzovoort) en de drempel tot bemiddeling te verlagen. 

Voor de huurder zou de toegang tot de markt daardoor kunnen bevorderd worden. Een belangrijk 

voordeel zou ook zijn dat het stigmatiserende effect ten aanzien van de begeleide huurder zich niet 

zou stellen. Ook werd aangehaald dat coaching van huurders vooral dreigt te focussen op 

sociaaleconomisch zwakkere huurders, terwijl kandidaat-huurders ook op grond van andere criteria 

dan het vermogen kunnen gediscrimineerd worden. Het begeleiden van verhuurders zou aan dit 

probleem kunnen beantwoorden. 

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: Inzetten op de begeleiding van huurders 

Voorgesteld wordt om versterkt in te zetten op de begeleiding van huurders, al dan niet door nieuwe 

instrumenten te ontwikkelen. Daarbij zou het aangewezen zijn dat lokale instanties, zoals de 

OCMW’s en CAW’s, instaan voor de implementatie. Deze instanties zijn namelijk vertrouwd met het 

doelpubliek en hebben reeds bepaalde informatie over hun (financiële) achtergrond. De lokale 

actoren zouden dan ook de aangewezen instanties zijn om bij het verder ontwikkelen van vormen 

van begeleiding een voortrekkersrol te spelen.  Ook de toekomstige integratie van de OCMW’s in de 

gemeenten kan nieuwe mogelijkheden bieden. 

Een mogelijk voorstel om kandidaat-huurders te begeleiden die grote moeilijkheden ondervinden bij 

de toegang tot de huurmarkt bestaat uit de introductie van een stelsel van ‘glij-huren’. De 

specificiteit van dit systeem ligt in de aangeboden woonbegeleiding en huurbemiddeling door een 

intermediaire bemiddelende organisatie en dit voor een beperkte duur van maximum één jaar. Het 
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 De begeleidende instantie neemt de woning in huur, maar is na een jaar (te beschouwen als een soort van 
proefperiode, met opzeggingsmogelijkheden) geen partij meer bij de overeenkomst. Het Waalse stelsel van de 
‘Bail Glissant’ is meer bepaald geïnspireerd op initiatieven die functioneren in Frankrijk. De organiserende 
instelling ‘Habitat Service’ sluit een  transit-huurcontract af gedurende een periode van 6 tot 12 maanden. De 
onderhuurder wordt gedurende deze periode sociaal begeleid.  Na afloop van dit transit-huurcontract sluit de 
huurder in eigen naam een klassiek huurcontract af, rechtstreeks met de verhuurder. Vanaf dan speelt de 
intermediaire instelling geen rol meer in de relatie tussen huurder en verhuurder.  
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stelsel maakt het voor bepaalde groepen  huurders mogelijk om op een directe en duurzame wijze 

toegang te verkrijgen tot de private huurmarkt. De toegangsdrempel wordt sterk verlaagd (contacten 

met verhuurder, verstrekken van inlichtingen, enzovoort) en er wordt bijgedragen tot de 

woonzekerheid van de huurder. De intermediaire organisatie waarborgt gedurende het transit-

contract de gewaarborgde betaling van de huur, eventueel in combinatie met het uitvoeren van 

werken.  De verhuurder heeft gedurende de periode van het transit-huurcontract de mogelijkheid 

om af te toetsen of de woning door een ‘goede huurder’ bewoond wordt. Dit kan de verhuurder 

stimuleren tot het afsluiten van een vervolgcontract van lange duur na de afloop van het transit-

huurcontract.  

Beleidsoptie 2: Inzetten op het begeleiden en informeren van verhuurders 

Voorgesteld wordt om (versterkt) in te zetten op begeleiding of coaching van verhuurders. De insteek 

zou bemiddelend en informeel zijn, waarbij verhuurders (te goeder trouw) worden begeleid en 

bepaalde praktische tips kunnen meegegeven worden (tijdig naar de vrederechter stappen ingeval 

van wanbetaling, informatie omtrent wetgeving, premies, enzovoort)120.  

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: Inzetten op de begeleiding van huurders 

o Effecten voor huurders: 
- De toegang tot de private huurmarkt wordt versterkt, met een bijdrage tot de 

woonzekerheid.  

o Effecten voor verhuurders: 
- De tussenkomst van een begeleidende instantie kan verhuurders overtuigen om een 

woning te verhuren aan minder sterke of minder traditionele profielen in ruil voor 

garanties omtrent het correct naleven van het huurcontract.  

o Effecten voor de lokale besturen en OCMW’s: 

- Bij het versterkt inzetten op de begeleiding van kwetsbare huurders dienen lokale 

actoren een voortrekkersrol te spelen. De inzet van bijkomend personeel en middelen zal 

noodzakelijk zijn. 

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse Wooncode 

en meer bepaald door de toegang tot betaalbare en kwalitatieve woningen op de private 

huurmarkt voor de huurder te verbeteren, en tegelijkertijd het rendement voor de 

verhuurder te waarborgen. 

-  Inzet van bijkomende overheidsmiddelen, ter ondersteuning van lokale actoren. 

 

Beleidsoptie 2: Inzetten op het begeleiden en informeren van verhuurders 

o  Effecten voor huurders: 
- De toegang tot de private huurmarkt wordt versterkt.  

o Effecten voor verhuurders: 
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 Een voorbeeld is het Gentse initiatief ‘Wijzer Verhuren’.  
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- Het begeleiden en informeren kan het vertrouwen van verhuurders aansterken en hen 

overtuigen om een woning te verhuren aan minder sterke of minder traditionele 

profielen.  

- De kennis van wetgeving en vertrouwdheid met bevoegde publieke instanties wordt 

vergroot. 

o Effecten voor de lokale besturen en OCMW’s: 

- Bij de begeleiding van verhuurders dienen lokale actoren een voortrekkersrol te spelen. 

De inzet van bijkomend personeel en middelen zal noodzakelijk zijn. 

o Effecten voor de Vlaamse overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse Wooncode. 

-  Inzet van bijkomende overheidsmiddelen, ter ondersteuning van lokale actoren. 

C.8.2 Betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurder en rendementswaarborgen voor de 

verhuurder op de private huurmarkt 

 

1.  Bevindingen 

In de werkgroep bestond consensus over het feit dat de problematiek van discriminatie en uitsluiting 

zich scherper stelt door het beperkte aanbod aan huurwoningen op de private huurmarkt. Samen 

met het profiel van huurders en verhuurders wordt in zekere mate een kader voor selectie en 

discriminatie gecreëerd (zie B.1.4)121. Om die reden werden maatregelen voorgesteld die tot doel 

hebben om de risico’s voor de verhuurder bij de te huur stelling op te vangen en de betaalbaarheid 

voor de huurder te versterken, waardoor het belang van de solvabiliteit van de huurder als 

selectiecriterium zou kunnen afnemen. Daarnaast wordt ook een toename van het aanbod van 

huurwoningen beoogd. 

Een eerste beleidsoptie is met name om het stimulerend instrumentarium versterkt in te zetten. Een 

uitbreiding van het stelsel van huursubsidie/huurpremie wordt daarbij door alle actoren principieel 

onderschreven. Opdat het stelsel meer impact zou hebben op de toegankelijkheid en de 

betaalbaarheid van kwaliteitsvolle woningen voor de huurder, en om anderzijds de betaalzekerheid 

voor de verhuurder beter te waarborgen, zou een verruiming aangewezen zijn. De uitbreiding van 

het stelsel van huursubsidie/huurpremie vergt de inbreng van bijkomende middelen door de 

Vlaamse overheid. Afhankelijk van de omvang van de uitbreiding van de doelgroep kan dit beperkt of 

meer substantieel zijn122 . 
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 BERNARD, N., “Les lois anti-discrimination et le secteur du logement (privé et social)” in BAYART, C., SOTTIAUX, S. 
en VAN DROOGHENBROECK, S. (eds.), De nieuwe federale antidiscriminatiewetten, Brugge, Die Keure, 2008, p. 804. 
In de resultaten van het Grote Woononderzoek van 2013 wordt bevestigd dat verhuurders doorgaans slechts 
over een klein patrimonium beschikken: ongeveer 64% verhuurt slechts één woning, 88% maximaal 3 en amper 
6% van de verhuurders biedt meer dan 4 woningen aan op de huurmarkt. Zie: HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 
2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, Steunpunt wonen, 2015, p. 3 ev. 
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 Concrete en onderbouwde aanbevelingen werden reeds in april 2009 geformuleerd door een gemengde 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de vastgoedsector, vertegenwoordigers van huurders en 
bijzondere doelgroepen, het Steunpunt Ruimte en Wonen en medewerkers van de Vlaamse overheid. De 
werkgroep berekende dat opdat alle private huurders volgens de budgetmethode (wat men overhoudt na de 
betaling van de huur) betaalbaar zouden kunnen wonen, aan 224.000 private huurders een huursubsidie zou 
moeten toegekend worden. De werkgroep stelde een groeipad voor op korte en middellange termijn. Zie: 
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Het Fonds ter preventie van uithuiszettingen wordt daarnaast door zowat alle actoren als weinig 

succesvol aanzien in zijn huidige vorm. Nochtans bestaat ook eensgezindheid over de meerwaarde 

van het basisprincipe. De manier waarop het Fonds werd uitgewerkt zorgt echter voor 

toegangsdrempels, een teveel aan formaliteiten en wantrouwen bij verhuurders en vrederechters. 

Zo moet de rechter momenteel eerst vaststellen dat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, 

moet vervolgens een afbetalingsplan worden opgesteld en zal het Fonds uiteindelijk pas 

tussenkomen wanneer dit plan niet wordt opgevolgd. Onder meer de VERENIGING VOOR VLAAMSE 

STEDEN EN GEMEENTEN en  het KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN vinden dan ook dat het basismechanisme 

moet behouden blijven, maar dat de uitwerking moet herzien worden. 

Verder werd door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM 

voorgesteld om het aanbod aan sociale huurwoningen en SVK-woningen op te trekken. Door een 

verruiming van het aanbod aan private huurwoningen zal de problematiek van selectie en 

discriminatie zich immers wel minder scherp stellen, terwijl door het marktmechanisme nooit zou 

kunnen voorzien worden in een voldoende groot aanbod aan betaalbare en kwalitatieve 

woningen123. In de sociale huisvesting zijn er bovendien garanties dat de toewijzing van 

huurwoningen gebeurt in functie van de woonbehoeftigheid en los staat van discriminatoire 

overwegingen.  

Als een laatste mogelijkheid werden uiteenlopende mechanismen voorgesteld waarbij er sprake zou 

zijn van een gewaarborgde huurgeldafname of een rechtstreekse betaling van de huur. Wanneer 

personen met een vervangingsinkomen als kandidaat geweigerd worden, speelt immers niet zelden 

de vrees dat de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de huur betalen. Wanneer 

vervangingsinkomens rechtstreeks zouden betaald worden aan de verhuurder (of meer algemeen: 

wanneer zou kunnen gegarandeerd worden dat een deel van het inkomen zal besteed worden aan 

de betaling van huur), kan het betalingsrisico namelijk opgevangen worden.  

Voor de VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN, het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het NETWERK 

TEGEN ARMOEDE zijn dit echter geen aanvaardbare opties. Zij wijzen daarbij op problemen van 

stigmatisering en de overbelasting van de OCMW’s. Belangrijk is bovendien dat hulpverlening wil 

bijdragen aan de zelfredzaamheid en slechts een tijdelijk karakter heeft. Door de voorgestelde 

maatregelen zou net de afhankelijkheid kunnen verhoogd worden. Volgens deze organisaties kan dan 

ook beter gesensibiliseerd worden omtrent het feit dat het OCMW haar cliënteel zal begeleiden om 

tot een correcte betaling van de huur te komen en dat het OCMW een integrale begeleiding 

nastreeft, waardoor bij eventuele problemen snel kan ingegrepen worden. De VERENIGDE EIGENAARS 

stellen daarentegen dat de stabiliteit en de garantie van betaling de bovenhand zouden halen ten 

opzichte van het stigma dat met een vervangingsinkomen samenhangt. Een rechtstreekse of 

gewaarborgde betaling van de huur zou volgens deze organisatie dan ook kunnen bijdragen aan de 

toegankelijkheid van de huurmarkt voor huurders met een zwakker profiel. 

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: het stimulerend instrumentarium voor de private huurmarkt versterkt inzetten 

                                                                                                                                                                                     
GEMENGDE WERKGROEP HUURSUBSIDIE, “Aanbevelingen voor een volwaardig huursubsidiestelsel” als bijdrage tot het 
Regeerakkoord 2009”, Departement RWO, 2009, Brussel, p. 30. 
123

 INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Diversiteitsbarometer huisvesting, Brussel, 2014, p. 146 ev. 
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Voorgesteld wordt om het bestaande instrumentarium te verruimen of te versterken. Daarbij kan 

onder meer gedacht worden aan: 

 Het uitbreiden van het stelsel van de huursubsidie/huurpremie, gekoppeld aan een 

maximum huurprijs. 

 Evaluatie en versterking van Fonds ter preventie van uithuiszettingen. 

 Uitbreiding van het aanbod aan SVK-woningen. 

 

Beleidsoptie 2: rechtstreekse betaling van de huur aan de verhuurder 

Voorgesteld wordt dat het bedrag van de huur rechtstreeks zou kunnen betaald worden aan de 

verhuurder wanneer de (kandidaat-)huurder over een vervangingsinkomen beschikt. De verhuurder 

verwerft dan immers de zekerheid dat de betaling correct zal verlopen. Het bedrag van de huur 

wordt dan vervolgens in vermindering gebracht van het vervangingsinkomen.  

Als alternatief werd voorgesteld dat beide partijen in een systeem zouden kunnen stappen waarbij 

de maandelijkse betaling van de huur gewaarborgd wordt.  

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: het stimulerend instrumentarium voor de private huurmarkt versterkt inzetten 

o Effecten voor huurders: 

- Door risico’s op te vangen en de betaalbaarheid te versterken neemt het belang van de 

solvabiliteit van de huurder als selectiecriterium af. De huurinkomsten worden immers 

beter gewaarborgd en/of de problematiek van de betaalbaarheid stelt zich minder 

scherp.  

- Het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve  huurwoningen wordt verruimd.  

o Effecten voor verhuurders: 
- Het rendement van verhuurders wordt beter gegarandeerd. Door het versterken van het 

stelsel van de huursubsidies wordt de betaalbaarheid namelijk vergroot, terwijl het 

inzetten op het Fonds ter preventie van uithuiszettingen en het uitbreiden van het aantal 

SVK-woningen ook de risico’s bij verhuring kunnen verminderen.  

- De bereidheid om een woning te huur aan te bieden wordt gunstig beïnvloed. 

o Effecten voor de overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse Wooncode 

en meer bepaald door de toegang tot betaalbare en kwalitatieve woningen op de private 

huurmarkt voor de huurder te verbeteren, en tegelijkertijd het rendement voor de 

verhuurder te waarborgen. 

- Inzet van bijkomende middelen om het stimulerend instrumentarium te versterken. 

- Evaluatie en bijsturing van het mechanisme van het Fonds ter preventie van 

uithuiszettingen. 

 

Beleidsoptie 2: rechtstreekse of gewaarborgde betaling van de huur 

o Effecten voor huurders: 
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- Het belang van de solvabiliteit van de huurder als selectiecriterium neemt af. Door de 

rechtstreekse of gewaarborgde betaling van de huur worden de risico’s bij verhuring 

namelijk opgevangen. Daardoor kan de toegang tot de huurmarkt verbeteren voor 

sociaaleconomisch zwakkere profielen. 

- Het gevaar bestaat dat huurders die om een rechtstreekse of gewaarborgde betaling 

verzoeken zullen gestigmatiseerd worden.  De tussenkomst door een OCMW kan dan net 

een bijkomend selectiecriterium vormen.  

- De huurder wordt afhankelijk van de organisatie die het vervangingsinkomen uitbetaalt 

voor de realisatie van het grondrecht op wonen. 

o Effecten voor verhuurders: 
- Het rendement van verhuurders wordt beter gegarandeerd. Mogelijk neemt het belang 

van de solvabiliteit van de huurder als selectiecriterium af. 

- Het aanbod aan huurwoningen kan gunstig beïnvloed worden. In vergelijking met de 

beleidsoptie om het stimulerend instrumentarium te versterken, zal dit effect wel 

minder groot zijn. 

- De verhuurder heeft geen zekerheid over de betaling van de huur van zodra het 

vervangingsinkomen wegvalt. De huurder is daarbij niet vertrouwd met het feit dat hij 

een deel van zijn loon moet voorzien voor de huur (zelfredzaamheid wordt niet 

gestimuleerd).   

o Effecten voor de uitbetalende organisatie (OCMW’s, RVA, enzovoort): 

- Bij rechtstreekse betaling van de huur zal een deel van het vervangingsinkomen direct 

aan de verhuurder worden uitbetaald. Het onderzoeken en opvolgen van individuele 

dossiers kan een toename van de werklast betekenen. 

- Een doelstelling van hulpverlening is om de zelfredzaamheid te bevorderen. Door een 

mechanisme van rechtstreekse betaling wordt de autonomie van de hulpbehoevende 

aangetast en kan de afhankelijkheid net vergroten. 

o Effecten voor de overheid: 

- Bijdrage aan de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet en de Vlaamse Wooncode 

en meer bepaald door de toegang tot betaalbare en kwalitatieve woningen op de private 

huurmarkt voor de huurder te verbeteren, en tegelijkertijd het rendement voor de 

verhuurder te waarborgen. 

- De rechtstreekse of gewaarborgde betaling van de huur hoeft niet noodzakelijk 

gekoppeld te worden aan de inzet van bijkomende overheidsmiddelen door de Vlaamse 

overheid, tenzij wanneer meer capaciteit zou moeten worden vrijgemaakt voor 

begeleiding en opvolging of ondersteuning van de lokale actoren. Dit zou bijvoorbeeld 

het geval kunnen zijn wanneer de overheid besluit om de rechtstreekse betaling van de 

huur te koppelen aan controle op de woningkwaliteit. 
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D. Conclusie  

Binnen de werkgroep worden het principe van contractuele vrijheid de legitimiteit van 

selectiemogelijkheden tijdens het verhuurproces erkend. Gelet op feitelijke vaststellingen inzake 

discriminatie en het probleem van toegang dat kan ontstaan ten gevolge van opeenvolgende 

(legitieme) weigeringen om met een bepaalde kandidaat te contracteren, bestond ook 

eensgezindheid over het feit dat een specifiek toegangs- en antidiscriminatiebeleid moet ontwikkeld 

worden voor de private huurmarkt. Alle actoren zijn daarbij bereid om mee te werken aan de 

verdere uitwerking van dit beleid.  

Duidelijk is dat moet ingezet worden op het ontwikkelen en versterken van verschillende 

oplossingssporen. 

- Wat de decretale verankering betreft, wordt voorgesteld om artikel 4,§2 Vlaamse 

Wooncode aan te vullen, zodat deze bepaling luidt dat ‘het woonbeleid gericht is op het 

bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, met inbegrip van een gericht toegangs-en 

antidiscriminatiebeleid waartoe de Vlaamse overheid de nodige stappen kan 

ondernemen’ (C.2). 

- Inzake transparantie en sensibilisering bestaat in het algemeen consensus over het 

belang en de noodzaak van het opzetten van sensibiliseringscampagnes. Voor sommige 

organisaties is dit zelfs een van de voornaamste beleidsopties. Belangrijk is onder meer 

om het onderscheid tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie te 

verduidelijken binnen het bestaande decretale kader (C.3). De Vlaamse overheid zou 

hierbij een regierol moeten opnemen, de implementatie kan in samenwerking met de 

belangenorganisaties op het lokale niveau plaatsvinden (C.4.1). Aansluitend wordt 

voorgesteld om de afficheringsplicht van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek in zijn huidige 

vorm te behouden. Voornamelijk de bijdrage van dit instrument aan het verhogen van de 

transparantie van de huurmarkt en de efficiëntie van het verhuurproces, en in mindere 

mate de meerwaarde voor het bestrijden van discriminatie, worden daarbij belangrijk 

geacht (C.4.2). Wat het specifieke sensibiliseren van vastgoedmakelaars en particuliere 

verhuurders betreft, wordt voorgesteld om versterkt in te zetten op de bestaande 

instrumenten, waaronder de standaardinlichtingenfiche (beleidsoptie 1). Bovendien zijn 

onder meer het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS,CIB VLAANDEREN en het 

INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM bereid om de mogelijke invoering van ‘mystery 

shopping’ verder te onderzoeken (beleidsoptie 2) (C.4.3). 

- Wat de nood aan versterkt meldingsbeleid betreft, bestond eveneens een grote mate 

van eensgezindheid. Een suggestie was om voor de neerlegging (en registratie) van 

klachten een beroep te doen op de gemeentelijke huisvestingsdiensten (beleidsoptie 1). 

Ook het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes kan bijdragen tot deze 

doelstelling (beleidsoptie 2) (C.5 en C.4.1). 

- Om de aantoonbaarheid van discriminatie te verhogen en een oplossing te bieden voor 

het vastgestelde probleem inzake bewijsvoering, werd voorgesteld om een reglementair 

kader voor praktijktesten te ontwikkelen (beleidsoptie 1) en/of bepaalde objectieve 

handelingen te beschouwen als een vermoeden van discriminatie (beleidsoptie 2). De 

standpunten hierover zijn echter sterk verdeeld (C.6). 
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- Wat het ontwikkelen van een handhavingsbeleid betreft, stelden sommige organisaties 

voor om de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid te verlenen om inbreuken op het 

discriminatieverbod vast te stellen en te verbaliseren. Deze beleidsoptie veronderstelt 

het penaliseren van discriminatie (beleidsoptie 1), tenzij een systeem van 

administratieve sanctionering zou worden ontwikkeld (beleidsoptie 2). Hierover kon 

eveneens geen consensus bereikt worden (C.7). 

- Inzake het ontwikkelen en versterken van een toegangsbeleid bestaat consensus over 

het feit dat de overheid zou moeten tussenkomen om een antwoord te bieden op de 

gevolgen van opeenvolgende weigeringen om te contracteren met bepaalde groepen 

van huurders. Ook is de werkgroep het eens dat de problematiek van discriminatie zich 

minder scherp zou stellen indien het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen 

op de private huurmarkt voldoende groot zou zijn. Het ontwikkelen van een 

toegangsbeleid vindt de werkgroep bijgevolg sterk aangewezen. Concreet wordt in 

eerste instantie voorgesteld om versterkt in te zetten op het begeleiden van huurders en 

verhuurders (C.8.1). Daarnaast is het volgens de werkgroep aangewezen om de 

betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurder te bevorderen en het rendement 

voor de verhuurder beter te waarborgen. Het stimulerend instrumentarium zou daartoe 

versterkt kunnen ingezet worden (beleidsoptie 1). Het betreft het uitbreiden van het 

stelsel van de huursubsidie, de versterking van het Fonds ter preventie van 

uithuiszettingen en de uitbreiding van het aanbod aan SVK-woningen. Ook zouden 

rendementswaarborgen kunnen geboden worden door de rechtstreekse betaling van de 

huur bij vervangingsinkomens (beleidsoptie 2). Specifiek over deze laatste beleidsoptie 

kon geen consensus bereikt worden (C.8.2). 
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II. Werkgroep Procedure en bemiddeling 

A. Beleidsdoelstellingen 

A.1 Strategische doelstellingen 

A.1.1 Gerechtelijk recht 

 

- Het aanreiken van snelle, toegankelijke en accurate instrumenten om geschillen op te lossen of 

te berechten; 

Het waarborgen van de mogelijkheid voor de burger om zijn rechten te laten afdwingen als 

keerzijde van het verbod op eigenrichting. 

A.2 Operationele doelstellingen 

A.2.1 Rechtspleging inzake huur (incl. minnelijke schikking en uithuiszetting) 

- Verhogen van de toegankelijkheid van het recht 

Beperken van de gerechtskosten aan de hand van het verzoekschrift op tegenspraak om 

financiële drempels bij de toegang tot justitie te vermijden. Waarborgen van de 

toegankelijkheid door een grote territoriale spreiding van de vredegerechten. 

- Streven naar minnelijke oplossingen 

Waar mogelijk trachten om partijen te verzoenen, zodanig dat hun relatie kan hersteld 

worden en vrederechters ontlast worden van procedures ten gronde. 

- Preventie en beheer van uithuiszettingen 

Vermijden van uithuiszettingen door waar mogelijk in een vroeg stadium naar minnelijke 

oplossingen te streven. Zoveel mogelijk de schadelijke individuele en maatschappelijke 

gevolgen beheersen waar een effectieve uitdrijving niet kan vermeden worden. 

A.2.2 Juridische bijstand 

- Verhogen van de toegankelijkheid van het recht 

Het wegnemen van financiële, sociale en psychologische drempels bij de toegang tot justitie, 

zodanig dat de gelijkheid in rechte voor iedere burger wordt gewaarborgd. 

A.2.3 Woninghuur 

- Waarborgen van de mogelijkheid om zijn rechten te laten gelden voor de rechter 

Zowel de huurder als de verhuurder hebben er belang bij om hun rechten te kunnen laten 

gelden middels een snelle, accurate en toegankelijke procedure. Bij het opstellen van de 

Woninghuurwet ging de wetgever daarbij uit van een zekere kwetsbaarheid van de huurder. 
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Gevreesd werd meer bepaald dat de huurder bij eventuele geschillen geen beroep zou doen 

op de rechter uit vrees om uit de gehuurde woning te worden gezet. Een specifieke 

doelstelling was dan ook om de woonzekerheid te vergroten, zodat de contractuele 

gelijkheid tussen partijen zou worden hersteld. Op die manier wou de wetgever garanderen 

dat de huurder zijn rechten zou kunnen laten gelden zonder het risico te lopen om te worden 

uitgezet. 

  



73 
 

B. Probleemanalyse 

B.1 Aanleiding en situering 

B.1.1  Huurgeschillen en de toegang tot justitie 

Volgens de resultaten van het Grote Woononderzoek is ongeveer één op vijf gezinnen gehuisvest op 

de private huurmarkt. Ongeveer 80% van de huurders omschrijft daarbij de relatie met de eigenaar 

als goed tot zeer goed, terwijl zelfs 90% van de eigenaars hetzelfde te kennen geeft. Slechts 2% van 

de verhuurders geeft verder aan dat de verstandhouding slecht tot zeer slecht is en amper 5% van de 

huurders vindt de relatie met de verhuurder slecht (3%) of zeer slecht (2%). 

Ongeveer 20% van de eigenaars geeft evenwel ook aan ooit een conflict met een huurder te hebben 

gehad over de tijdige betaling van de huur124. Daarnaast komen ook geschillen omtrent het 

onderhoud ten laste van de huurder (8%), over het onderhoud ten laste van de verhuurder (4%), 

over de opzeg van het huurcontract (8%) en de storting van de huurwaarborg (7%) vrij regelmatig 

voor. Huurders geven op hun beurt te kennen dat ze vooral geschillen met de eigenaar hebben 

omtrent het onderhoud van het pand125 en de verdeling van de kosten voor herstellingen. 

Wat deze conflicten betreft, heeft 13% van de verhuurders ooit de stap tot een gerechtelijke 

procedure gezet. Daarbij ging het veelal over opstapelende huurachterstallen (63%), naast de opzeg 

van het huurcontract (14%), het onderhoud ten laste van de huurder (12%) en het storten van de 

waarborg op een geblokkeerde rekening (11%). Het aantal verhuurders dat zich tot de rechter wendt 

om geschillen op te lossen is dus eerder laag te noemen, maar stemt wel min of meer overeen met 

de bevinding dat in Europese landen ongeveer 10% van de geschillen (niet beperkt tot 

huurgeschillen) voor de rechter wordt gebracht126. Opmerkelijker is dat volgens het Grote 

Woononderzoek slechts 1% van de huurders aangeeft bij geschillen ooit een beroep te hebben 

gedaan op de vrederechter127.  

Een mogelijke verklaring voor het geringe aantal huurders en verhuurders dat de stap naar de 

rechter zet, zou het feit kunnen zijn dat veel geschillen op een informele wijze tussen huurder en 

verhuurder worden opgelost. De vraag kan echter ook gesteld worden of zich voor verhuurders en 

vooral voor huurders geen probleem stelt op vlak van afdwingbaarheid en toegang tot het recht. 

Gelet op het verbod tot eigenrichting wordt de toegang tot justitie nochtans als essentieel 

beschouwd in een rechtstaat, terwijl het belang van laagdrempelige justitie ook benadrukt wordt 

met het oog op de realisatie van het recht op een menswaardig bestaan, waaronder het recht op een 

behoorlijke huisvesting128. 
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 In 14% van de gevallen ging dat conflict meer bepaald over een opstapelende huurachterstal. 
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 10% geeft aan dat er in de huidige woning een conflict was over het onderhoud ten laste van de verhuurder 
en 5% over onderhoud ten laste van de huurder. 
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 HUBEAU, B. en TERLOUW, A., “Legal aid and access to justice: how to look at and evaluate legal aid systems?” in 
HUBEAU, B. en TERLOUW, A (eds.), Legal Aid in the Low countries, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 5. 
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 HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, 
Steunpunt wonen, 2015, p. 3 ev. 
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 GIBENS, S. en HUBEAU, B.., “Legal aid and housing issues” in HUBEAU, B. en TERLOUW, A (eds.), Legal Aid in the 
Low countries, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 141 ev. 
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Van de overheid wordt meer algemeen verwacht dat het rechtssysteem naar behoren functioneert 

en dat eenieder vrij en betaalbaar toegang heeft tot de rechter, zodat de burger zijn rechten kan 

laten naleven middels een snelle, goedkope en accurate procedure. Zowat alle studies zijn het er 

evenwel over eens dat minder gegoede en kansarme bevolkingsgroepen in de praktijk problemen 

ervaren bij de toegang tot justitie129. Daarbij wordt verwezen naar het bestaan van financiële 

drempels (gerechtskosten130 en kosten voor bijstand of vertegenwoordiging), naast sociale, culturele 

en psychologische remmingen (een gebrek aan kennis om een bepaald probleem te herkennen als 

rechtsprobleem, net als om de eigen rechtspositie te kennen en te weten hoe men zijn rechten kan 

laten gelden; angst voor  het onbekende en weinig transparante systeem van justitie; de weinig 

uitnodigende juridische taal; enzovoort)131.  

Specifiek voor de huur werd in eerder onderzoek bovendien aangetoond dat een deel van het 

huurderspubliek maatschappelijk kwetsbare groepen betreft. Zij komen met name op de private 

huurmarkt terecht bij gebrek aan alternatieven op de sociale woonmarkt132. Tegelijkertijd zijn op de 

Vlaamse private huurmarkt ook vooral kleine, niet-professionele verhuurders actief133. Wat de 

toegang tot het recht betreft, kunnen zowel huurders als verhuurders dan ook als zogenaamde ‘one-

shotters’ beschouwd worden, die in tegenstelling tot ‘repeat-players’ minder succesvol blijken bij het 

laten afdwingen van hun rechten134.  

Een bijzonder aandachtspunt bij de geschillenbeslechting tussen huurders en verhuurders is tot slot 

de procedure inzake uithuiszetting. Gelet op de zware individuele een maatschappelijke kosten 

daarvan werden immers een aantal procedureregels ontwikkeld ter preventie en beheer van de 

uithuiszetting (artikelen 1344ter-1344septies Ger.W.). Ondanks deze initiatieven blijft het aantal 

uithuiszettingen echter hoog. Door de werkgroep ‘gerechtelijke uithuiszetting’ van de afdeling 

OCMW’s van het VVSG werd daarbij gewezen op een falen op diverse niveaus. Het gaat met name 

om het falen van de huurder om aan zijn verplichtingen te voldoen (vooral voortvloeiend uit 

huurachterstallen en de problematiek van betaalbaarheid135), het falen van huurders en verhuurders 

om een minnelijke oplossing te vinden voor hun conflict, evenals het falen van de gecreëerde 

instrumenten om met ondersteuning van een derde tot een regeling te komen en de relatie tussen 

huurder en verhuurder te herstellen136. 
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 HUBEAU, B., “Van rechtshulp naar juridische bijstand: over de instellingen en de mensen van het recht” in 
CUYPERS, D. en HUBEAU, B. (eds.), De stand van de rechtsbijstand, Brugge, Die Keure, 2002, p. 12. 
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 Artikel 1018 Gerechtelijk Wetboek. 
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 HUBEAU, B. en TERLOUW, A., “Legal aid and access to justice: how to look at and evaluate legal aid systems?” in 
HUBEAU, B. en TERLOUW, A (eds.), Legal Aid in the Low countries, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 5. 
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 LE ROY, M., DEBUSSCHERE, E., HEYLEN, K., VANDORPE, J. en VANDEKERCKHOVE, B., Onderzoek naar 
woningmarktsegmenten, Leuven, 2008, 173 p. 
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 De resultaten van het Grote Woononderzoek van 2013 bevestigen dat verhuurders doorgaans slechts over 
een klein patrimonium beschikken: ongeveer 64% verhuurt slechts één woning, 88% maximaal 3 en amper 6% 
van de verhuurders biedt meer dan 4 woningen aan op de huurmarkt. Zie: HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 
2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, Steunpunt wonen, 2015, p. 3 ev. 
134

 NIEMEIJER, B., “Galanter revisited: do the ‘haves’ (still) come out ahead?” in HUBEAU, B. en TERLOUW, A (eds.), 
Legal Aid in the Low countries, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 85 ev. 
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 Daarnaast zouden sommige huurders niet over de vaardigheden beschikken om zelfstandig te wonen, zou er 
een misvatting bestaan over het feit dat men in België niet op straat kan worden gezet en zou een kleine groep 
huurders gewoonweg hardleers vasthouden aan het eigen gelijk. Zie: WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ 
VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar een maximale preventie, 2004, p. 16. 
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 WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar 
een maximale preventie, 2004, p. 13. 
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B.1.2 De juridische context 

Rechtspleging inzake huur137  

Krachtens artikel 591, 1° van het Gerechtelijk Wetboek is het de vrederechter die ongeacht het 

bedrag van de vordering kennis neemt van huurgeschillen138. De vrederechter wordt daarbij 

beschouwd als de nabijheidsrechter bij uitstek, die een antwoord tracht te geven op mensenmaat. 

Om de afstand tot de burger te verkleinen, werd bovendien gezorgd voor een grote territoriale 

spreiding139. 

De vordering inzake de huur van goederen kan ingeleid worden door een verzoekschrift op 

tegenspraak (artikel 1344bis Gerechtelijk Wetboek). Het verzoekschrift dient daarbij een aantal 

verplichte vermeldingen te bevatten en moet neergelegd worden op de griffie van het vredegerecht 

(of per aangetekend schrijven worden overgemaakt). Verschillende vredegerechten stellen hiervoor 

een model ter beschikking140. Ook de algemene wijzen om een geding in te leiden zijn echter 

mogelijk, met name de dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot of de inleiding door middel van 

vrijwillige verschijning (artikel 701 en 706 Gerechtelijke Wetboek). 

Nog krachtens artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek worden de partijen per gerechtsbrief 

opgeroepen om te verschijnen op de zitting binnen vijftien dagen na de inschrijving van het 

verzoekschrift op de algemene rol. Voor de inschrijving op de rol werd  in de wet geen termijn 

voorzien, maar in regel zou dit onmiddellijk na de neerlegging ter griffie gebeuren. Wel moet 

rekening gehouden worden met de dagvaardingstermijn van artikel 707 Gerechtelijk Wetboek. Het 

gaat meer bepaald om een wachttermijn van acht dagen die bedoeld is om de verwerende partij in 

staat te stellen om haar verdediging voor te bereiden of eventueel maatregelen te nemen ter 

vrijwaring. De schending van deze wachttermijn is op straffe van absolute nietigheid voorgeschreven 

(artikel 710 juncto 862, §1,1° Gerechtelijk Wetboek). Uit het samenspel van de twee voornoemde 

termijnen vloeit dan ook voort dat de inleidende zitting in principe moet plaatsvinden tussen de 

negende en de vijftiende dag na de inschrijving op de rol141. 

De facultatieve minnelijke schikking 

Bij een rechtsgeschil waarover een dading kan getroffen worden, kan elke partij die bekwaam is om 

een dading aan te gaan zich voorafgaandelijk aan de inleiding van de zaak vrijwillig tot de rechter 

begeven met het verzoek om een poging tot minnelijke schikking te ondernemen. Het gaat hierbij 
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 De minnelijke schikking en de uithuiszetting worden in deze nota afzonderlijk behandeld. 
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 Het gaat meer bepaald om de geschillen betreffende de verhuring van onroerende goederen en van de 
samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak; van vorderingen tot betaling 
van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die 
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recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen. Het begrip ‘huur’ wordt echter wel eng 
geïnterpreteerd en omvat bijvoorbeeld niet de huisvesting in een rusthuis. In dat geval gaat het immers om een 
contract sui generis. Zie: LAENENS, J., “Overzicht van rechtspraak – Bevoegdheid”, T.P.R, 2002, p. 1507. 
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 In België bestaan er 187 vredegerechten, namelijk één per gerechtelijk kanton, dat gemiddeld 50.000 
inwoners telt. Zie: FOD JUSTITIE, De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat, 
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/0211_BROCHURE_VREDERECHTER_tcm265-203421.pdf.  
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 Zie bijvoorbeeld: http://www.vredegerechtheist-op-den-berg.be/modellen.html.  
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 TOLLENAERE, V., “Verjaring en rechtspleging inzake huur” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S., Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 651 ev. 
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om de zogenaamde ‘oproep in verzoening’. De bevoegde rechter is meer bepaald de rechter die in 

eerste aanleg voor het geschil bevoegd zou zijn (artikel 731 Gerechtelijk Wetboek). Voor 

huurgeschillen gaat het dus om de vrederechter142.  

Het verzoek om een minnelijke schikking aan te gaan kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden en is 

aan geen voorschriften gebonden. Het betreft dus een zeer laagdrempelige procedure, waarbij de 

partijen vervolgens bij gewone brief worden opgeroepen om te verschijnen op de rechtbank. De 

griffier moet in deze fase ook geen dossier van de rechtspleging opstellen, aangezien het geschil in 

rechte nog niet aanhangig werd gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat geen rolrechten verschuldigd zijn. 

De ‘oproep in verzoening’ is dus gratis (artikel 732 Gerechtelijk Wetboek).  

Indien een schikking tot stand komt, worden de bewoordingen ervan in een proces-verbaal 

opgetekend. De uitgifte van het proces-verbaal wordt bovendien voorzien van een formulier van 

tenuitvoerlegging (artikel 733 Gerechtelijk Wetboek). Ook wanneer geen minnelijke schikking werd 

bereikt, zal dit worden opgetekend. De redenen waarom het niet tot een vergelijk tussen partijen 

kwam, moeten echter niet worden opgenomen143.  

Artikel 1344septies Ger.W.: een verplichte poging tot verzoening 

Naast de voornoemde facultatieve poging tot minnelijke schikking, voorziet de wetgever voor 

huurgeschillen eveneens in een verplichte verzoeningspoging (artikel 1344septies Ger. W.)144. Deze 

verplichting is met name van toepassing op de hoofdvordering die wordt ingeleid betreffende de 

huur van woningen en houdt in dat de rechter bij aanvang van de procedure moet nagaan of het 

mogelijk is om de partijen te verzoenen. Indien de partijen niet tot verzoening komen, of wanneer zij 

verstek geven, wordt de procedure ten gronde behandeld145. 

De verplichte verzoeningspoging werd oorspronkelijk ingevoerd door de programmawet van 24 

december 2002146. In 2008 werd deze regeling evenwel in belangrijke mate gewijzigd147. Het verschil 

tussen het huidige systeem van artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek en de regeling die 

aanvankelijk werd ingevoerd, houdt met name vooral verband met de fase waarin deze 

verzoeningspoging moet worden ondernomen. Waar de partij die een vordering wenst in te stellen 

voorheen voorafgaandelijk aan de vordering een poging tot verzoening moest ondernemen, is het nu 

de vrederechter die in de geschilfase moet nagaan of het mogelijk is om de partijen te verzoenen. 

Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt tijdens dezelfde zitting meteen de procedure ten gronde 

aangevat, terwijl vroeger een afzonderlijke zitting voor de oproep in verzoening nodig was148. 
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 CAUFFMANN, C. “Hervorming van de verzoeningspoging bij hoofdvorderingen inzake de huur van woningen”, 
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 B.S. 31 december 2002. 
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Juridische bijstand 

In België wordt het recht op juridische bijstand Grondwettelijk erkend149, als onderdeel van het recht 

op een menswaardig bestaan (artikel 23 Grondwet). Met de wet op de juridische bijstand van 23 

november 1998150 heeft de wetgever hieraan gevolg gegeven door een kader voor 

rechtshulpverlening uit te bouwen in het Gerechtelijk Wetboek. Daarbij kreeg voornamelijk de 

advocatuur het vertrouwen om juridische bijstand te organiseren151. Meer concreet onderscheidt de 

wet eerste152- en tweedelijnsbijstand153, die respectievelijk worden georganiseerd binnen de 

commissies voor juridische bijstand154 en de bureaus voor juridische bijstand155. Op basis van de 

artikelen 665 t.e.m. 699ter van het Gerechtelijk Wetboek kan daarnaast ook rechtsbijstand verleend 

worden om de gerechtskosten te dragen. 

Eerstelijns juridisch advies wordt eveneens aangeboden door verschillende (belangen)organisaties 

die actief zijn op de (private) huurmarkt. In Vlaanderen bepaalt artikel 56 van de Wooncode daartoe 

dat huurdersorganisaties en sociale verhuurkantoren kunnen erkend worden als huurdiensten  

waarvan de werkings- en salariskosten in aanmerking komen voor subsidies156.  

Op lokaal niveau hebben de OCMW’s tot opdracht om aan personen en gezinnen de dienstverlening 

te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is (artikel 57 OCMW-wet), waarbij deze 

dienstverlening ook de vorm kan aannemen van juridisch advies157.  
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 Daarnaast wordt het recht op juridische bijstand ook erkend in verschillende internationale verdragen, 
waaronder in artikel 6, 3

de
 lid, c) van het EVRM en artikel 14, 3de lid, d van het BUPO-verdrag. Voor een 

overzicht, zie: GIBENS, S., Juridische bijstand, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 12. 
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 B.S., 22 december 1998. 
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gespecialiseerde instantie of organisatie (artikel 508/1,1° Gerechtelijk Wetboek).   
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de vertegenwoordiging (artikel 508/1,2° Ger. W.).  
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bestaan en de voorwaarden van juridische bijstand, en dit in het bijzonder naar de meest kwetsbare groepen 
toe (artikel 508/3 Gerechtelijk Wetboek). In de praktijk gaat het om eerstelijnsadvies dat gegeven wordt in het 
lokale justitiehuis op vooropgestelde tijdstippen. 
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 Hierbij gaat het om de zogenaamde ‘pro deo’-bijstand die verleend wordt aan personen die aan bepaalde 
(inkomens)voorwaarden voldoen en die via het bureau voor juridische bijstand georganiseerd wordt door de 
orde van advocaten. 
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 Zo verstrekken de huurdersbonden op individuele of collectieve basis informatie en advies over alle 
aangelegenheden inzake het wonen in huurwoningen, onder meer bevattelijke huurinformatie en huuradvies. 
Ze kunnen juridische bijstand verlenen aan huurders en aanstaande huurders in het algemeen en aan de meest 
behoeftige huurders in het bijzonder. De sociale verhuurkantoren hebben als taak privé-huurwoningen in te 
schakelen voor de huisvesting van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. In het bijzonder huren ze met 
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onder te verhuren en ontwikkelen ze initiatieven op het vlak van de woonbegeleiding om hun huurders in de 
praktijk vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder (artikel 56,§2 Vlaamse Wooncode). 
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 R.v.St. nr. 22.258, 14 mei 1982, Arr. R.v.St. 1982, I, 871. 
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Uithuiszetting 

De wet van 30 november 1998 ter humanisering van de gerechtelijke uitdrijvingen158 voegde de 

artikelen 1344ter-1344sexies van het Gerechtelijk Wetboek in. Deze regeling is hoofdzakelijk van 

toepassing op de uithuiszetting van een natuurlijke persoon in kader van woninghuur (artikel 

1344ter,§1 Ger. W.), maar artikel 1344sexies Ger. W. voorziet ook in een beschermingsregeling bij de 

uithuiszetting buiten huuraangelegenheden (bv. de procedure tot uitwinning wanneer een eigenaar 

de hypothecaire lening niet meer kan afbetalen). 

Wanneer een vordering tot uithuiszetting wordt aanhangig gemaakt, wordt het OCMW  hiervan in de 

eerste plaats in kennis gesteld door de griffier (artikel 1344ter,§2 Ger.W.) of de gerechtsdeurwaarder 

(artikel 1344ter,§3 Ger. W.), tenzij de huurder  verzet zou bekend maken tegen deze mededeling 

(artikel 1344ter,§4 Ger. W.). Het OCMW dient dan op de meest gepaste wijze aan te bieden om hulp 

te verlenen binnen zijn wettelijke opdracht (artikel 1344ter,§5 Ger. W.)159. 

Verder bepaalt artikel 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek dat de uithuiszetting niet ten 

uitvoer kan gelegd worden dan na het verloop van een termijn van één maand na de betekening van 

het vonnis. Op deze regel bestaan echter drie uitzonderingen. Een andere termijn zal namelijk 

kunnen bekomen worden wanneer de verhuurder voor de uitspraak van het hoofdvonnis aantoont 

dat het goed verlaten is, wanneer de partijen een andere termijn overeenkwamen, of wanneer de 

rechter omwille van uitzonderlijke omstandigheden de termijn verkort of verlengt, rekening houdend 

met de belangen van beide partijen (bijvoorbeeld omwille van de winterperiode). De 

gerechtsdeurwaarder moet de huurder alleszins vijf werkdagen160 op voorhand op de hoogte 

brengen van de werkelijke datum van uithuiszetting161. 

Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder bij de betekening van het vonnis meedelen dat goederen 

die zich bij de uithuiszetting nog in de woning zouden bevinden op kosten van de huurder op de 

openbare weg zullen worden gezet en, wanneer zij de weg belemmeren, eveneens op zijn kosten 

zullen worden weggehaald en zes maanden bewaard (artikel 1344quinquies Ger. W.). 

B.1.3 Intenties van de wetgever 

Rechtspleging inzake huur 

Met het toevertrouwen van de bevoegdheid inzake huurgeschillen aan de vrederechter ongeacht het 

bedrag van het geschil, werd door de wetgever de wil geuit om conflicten tussen huurder en 

eigenaar zo laagdrempelig mogelijk te laten verlopen. De vrederechter wordt immers beschouwd als 

de nabijheidsrechter bij uitstek. 
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 Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging 
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Ook met de invoering van artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek inzake de mogelijkheid tot 

inleiding van de procedure bij verzoekschrift op tegenspraak heeft de wetgever aan de burger een 

eenvoudige en goedkope procedure willen aanreiken162. Als algemene regel voor het inleiden van de 

procedure geldt immers de duurdere methode van de dagvaarding  (naast de rolrechten moeten 

daarbij ook de kosten voor de gerechtsdeurwaarder betaald worden), terwijl het verzoekschrift op 

tegenspraak slechts kan gebruikt worden wanneer de wetgever dit uitdrukkelijk toelaat163. 

Volgens een meerderheidsstrekking binnen de rechtspraak en de rechtsleer kan de kost van een 

eventueel gerechtsdeurwaardersexploot daarbij zelfs niet ingevorderd worden van de verliezende 

partij, tenzij wordt aangetoond dat deze meerkost in het belang van de zaak nodig of wenselijk 

was164. 

De facultatieve minnelijke schikking en de verplichte verzoeningspoging 

Met de artikelen 731-733 voorziet het Gerechtelijk Wetboek in een procedure die snel, eenvoudig 

gratis en discreet is. Zoals gezegd is de zogenaamde ‘oproep in verzoening’ immers niet aan 

vormvoorschriften gebonden en is ook geen inschrijving op de rol vereist, waardoor geen rolrechten 

verschuldigd zijn165. Eind 2002 werd met de invoering van artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek 

bovendien voorzien in een voorafgaande en verplichte poging tot verzoening vooraleer een 

procedure ten gronde voor (bepaalde) huurgeschillen kon worden gevoerd.  

Deze wetswijziging werd destijds ingegeven vanuit de wens om over te gaan tot een dejuridisering 

van justitie en was duidelijk gelinkt aan de problematiek van armoede en sociale uitsluiting166. Zo 

stelde de wetgever dat het de bedoeling was om gerechtelijke procedures te voorkomen en werd 

gewezen op het positieve effect van de oproep in verzoening op de toegang tot justitie167. Ook 

haalde de minister van Justitie in de voorbereidende werken aan dat vrederechters er veeleer op 

gericht zijn om vrede te stichten, eerder dan recht te spreken. De bedoeling van deze wetswijziging 

was dan ook om de bemiddelende rol van de vrederechter te accentueren. De minister stelde verder 

dat de regeling werd ingevoerd ter bescherming van de zwakste, namelijk de huurder, rekening 

houdend met de bekrachtiging van het grondwettelijk erkende recht op een behoorlijke 

huisvesting168. 

Met de wet van 18 juni 2008 werd deze bepaling gewijzigd, zodat voortaan slechts sprake is van een 

verplichte verzoening in de geschilfase. Onder de oude regeling kwam de huurder immers zeer 
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regelmatig niet opdagen169, waardoor de verzoening geen enkel gevolg had, behalve dat de 

procedure ten gronde (pas later) kon beginnen170. De voorafgaande verzoeningspoging werd dan ook 

beschouwd als een nutteloos en overbodig procedurevoorschrift, dat daarenboven aanleiding zou 

gegeven hebben tot overbelasting van de vredegerechten171 en oplopende huurachterstallen172. 

Bepaalde huurders zouden de verplichte verzoeningspoging zelfs bewust aangegrepen hebben om 

tijd te winnen173. Uiteindelijk leidde de discussie omtrent de wetsbepaling van 2002 tot vier 

voorstellen om de regeling te wijzigen of zelfs af te schaffen174. 

De verplichte verzoeningspoging werd in 2008 uiteindelijk behouden. Artikel 1344septies van het 

Gerechtelijk Wetboek houdt voortaan meer bepaald in dat de vrederechter bij aanvang van de 

procedure ten gronde moet nagaan of verzoening mogelijk is, zonder dat daarvoor een afzonderlijke, 

voorafgaande zitting moet gehouden worden. De wetgever wou daarmee zoveel als mogelijk streven 

naar minnelijke oplossingen voor menselijke conflicten, zonder dat dit aanleiding mag geven tot 

vertraging van de rechtsgang175. Een belangrijk aspect daarbij is dat de relatie tussen huurder en 

verhuurder kan hersteld worden. De verzoening is namelijk vaak een aanzet om de dialoog tussen 

partijen terug op gang te brengen176. 

Juridische bijstand 

Eerstelijnsbijstand heeft vooral tot doel om de kloof met justitie te dichten en de burger vertrouwd 

te maken met de juridische wereld. Dit niet in het minst aangezien de drempel om zich direct tot een 

advocaat te wenden groot zou zijn en deze veeleer zou geassocieerd worden met 

procesvertegenwoordiging177. In de Vlaamse Wooncode wordt de opdracht van erkende 

huurdiensten daarbij gekaderd binnen de wens om bij te dragen tot de realisatie van het recht op 

wonen en het behartigen van de belangen van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden op 

de private huurmarkt (artikel 56,§2 Vlaamse Wooncode).  

Tweedelijnsbijstand is in tegenstelling tot eerstelijnsbijstand aan voorwaarden gebonden. De 

aanvraag mag met name niet kennelijk ongegrond zijn, en bovendien heeft de wetgever ook de 

doelgroep beperkt tot natuurlijke personen die aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoen. Door 
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middelen vrij te maken voor betaalbare rechtshulp wil de wetgever dan ook het bestaan van 

financiële drempels bij de toegang tot justitie verhelpen voor minder gegoede bevolkingsgroepen178. 

Woninghuur 

Wanneer zich een huurgeschil voordoet, zouden sommige huurders nalaten om hiermee naar de 

rechter te stappen uit angst om de gehuurde woning te verliezen. Onder andere om deze reden 

heeft de woninghuurwet179  dan ook de duur van de woninghuur principieel vastgelegd op negen 

jaar. Met deze maatregel wou de wetgever met name de contractuele gelijkheid tussen de partijen 

herstellen. De onzekerheid van huisvesting zou meer bepaald verdwijnen, waardoor de huurder zijn 

rechten zou kunnen doen gelden met betrekking tot de staat en het onderhoud van het gehuurde 

goed, zonder het risico te lopen te worden uitgezet180. 

Uithuiszetting 

De wet van 30 november 1998 ter humanisering van de gerechtelijke uithuiszetting werd ingevoerd 

in kader van de armoedebestrijding en werd tijdens de parlementaire voorbereiding meer concreet 

gemotiveerd vanuit een tweeledige doelstelling.  

Een eerste wens was met name om de centrale rol van OCMW’s bij de preventie en het beheer van 

uithuiszettingen te versterken. Onderlinge oplossingen voor een geschil zouden tussen huurders en 

verhuurder immers maar moeilijk tot stand komen181. Concreet wou de wetgever er voor zorgen dat 

OCMW’s zo snel mogelijk zouden worden ingelicht wanneer een vordering tot uithuiszetting wordt 

ingesteld, zodanig dat ze met uitdrijving bedreigde gezinnen optimaal kunnen bijstaan, hun 

verdediging mogelijk kunnen maken en indien nodig nieuwe huisvesting kunnen zoeken182. Als 

tweede betrachting wou de wetgever tegemoet komen aan een aantal problemen die bestonden 

inzake het verwijderen en opslaan van goederen die nog in de woning aanwezig zijn183. Om de 

uithuisgezette persoon met name de kans te geven om zelf hiervoor in te staan en tijdig te 

vertrekken, werd een informatieplicht ten laste van de gerechtsdeurwaarder ingevoerd184.   

Ter realisatie van deze doelstellingen heeft de wetgever ook bepaald dat in principe een termijn van 

één maand tussen de betekening van het vonnis en de effectieve tenuitvoerlegging moet 
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gerespecteerd worden. Door deze maatregel moet de huurder (en het OCMW) beter in staat gesteld 

worden om zowel op vlak van huisvesting als voor de opslag van goederen een oplossing te vinden185. 

B.1.4 Bevoegdheid inzake procesrecht 

Met de regionalisering van de bevoegdheid inzake woninghuur werd de vraag gesteld of de 

decreetgever ook zou kunnen ingrijpen in het procesrecht. Idealiter is immers een wisselwerking 

mogelijk met het materieel recht, waarbij zowel het materieel recht als het procesrecht kunnen 

ingezet worden als instrument om doelstellingen van het woonbeleid te bevorderen186.  

In de literatuur werd daarbij reeds gesteld dat het in beginsel voor de decreetgever alvast niet 

onmogelijk is om bepalingen van procesrecht aan te nemen, voor zover die bepalingen noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden. Naast het feit dat het Grondwettelijk Hof en de Raad 

van State oordelen dat de expliciet aan de gewesten toegekende bevoegdheden ruim en zinvol 

moeten geïnterpreteerd worden, kunnen zij immers steeds een beroep doen op de leer van de 

impliciete bevoegdheden187. De stelling dat het procesrecht een exclusieve federale bevoegdheid zou 

uitmaken, werd bovendien verder genuanceerd vanuit de vaststelling dat het Grondwettelijk Hof 

aanvaardt dat een beroep op de impliciete bevoegdheden soms zelfs niet nodig is om op het domein 

van het procesrecht te treden. In bepaalde gevallen wordt de samenhang met het materieel recht 

met name voldoende belangrijk geacht om te kunnen besluiten dat de mogelijkheid om te 

interfereren in het procesrecht inherent in de bevoegdheid vervat ligt188.  

De bijzondere wet met betrekking tot de zesde staatshervorming stelt nu bovendien ook dat de 

gewesten bevoegd worden voor de totaliteit van de specifieke regels van de huur van voor bewoning 

bestemde goederen of delen ervan, waarbij in de memorie van toelichting onder andere verwezen 

wordt naar rechtsregels die deel uit maken van de bijzondere rechtspleging inzake huur van 

goederen, in casu naar de regels inzake de uithuiszetting189. Er kan dan ook aangenomen worden dat 

de bevoegdheid om regels inzake procesrecht aan te nemen als een accessorium werd overgedragen 

naar de gewesten. 
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B.2 Knelpunten en problemen 

B.2.1  Juridisch-technische problemen 

B.2.1.1 De verplichte poging tot verzoening: een gebrek aan sanctie 

 

De wetgever heeft in 2008 nagelaten om in artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek een sanctie op 

te nemen voor het geval de rechter op de inleidingszitting verzuimt om na te gaan of verzoening 

mogelijk is. Nochtans leidde net het gebrek aan sanctie vanaf de invoering van de verplichting tot 

verzoening tot een erg disparate rechtspraak. Volgens CAUFFMAN zal het gebrek aan een poging tot 

verzoening evenwel niet meer kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Het 

initiatief daartoe ligt immers niet langer bij de eiser, maar bij de rechter. Volgens dezelfde auteur kan 

het niet naleven van de verplichte verzoeningspoging in een beroepsprocedure evenmin aanleiding 

geven tot de nietigheid van het vonnis190.  

Daarnaast wordt in de literatuur zowel inzake de verplichte verzoeningspoging als bij de vrijwillige 

minnelijke schikking de vraag gesteld of een sanctie niet aangewezen zou zijn wanneer partijen 

zonder enige reden een minnelijke schikking of verzoening weigeren. Het grote nadeel van een 

dergelijke procedure is immers dat zij geen enkel effect heeft wanneer een van de partijen weigert 

mee te werken (of gewoonweg niet opdaagt). Sommige auteurs vinden dit een tekortkoming in de 

wetgeving, terwijl anderen er net op wijzen dat de fase van de minnelijke schikking geen ‘miniproces’ 

mag worden, waarbij partijen reeds (alle) feitelijke en juridische argumenten naar voor moeten 

brengen191. 

Huurders- en verhuurdersorganisaties geven op hun beurt aan dat geen van beide partijen erbij zou 

gebaat zijn om een sanctie te voorzien. Gevreesd wordt ook dat dit alleen maar tijdsverlies zou 

betekenen. Om aan de bestaande verplichting te beantwoorden, zou het bovendien al volstaan om 

eenvoudigweg op het zittingsblad te acteren dat geen verzoening kan bereikt worden. Gezien deze 

verplichting dus in feite weinig inhoudt, zou een eventuele sanctie dan ook weinig zin hebben. 

B.2.1.2 Bescherming inzake uithuiszetting: beperking tot vorderingen 

De wet voorziet slechts in een bijzondere beschermingsregeling wanneer een uithuiszetting wordt 

gevorderd. Nochtans kan ook een authentieke akte een uitvoerbare titel tot uithuiszetting vormen192. 

Het gaat onder meer om gevallen van onteigening of beëindiging van een vruchtgebruik. De minister 

van justitie verantwoordde deze beperking door te stellen dat notariële akten slechts zelden een 

bepaling zouden bevatten op basis waarvan een gerechtsdeurwaarder onmiddellijk en zonder meer 

tot een effectieve uitdrijving kan overgaan193.  
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Volgens huurders- en verhuurdersorganisaties komt een uithuiszetting op basis van een notariële 

akte zelfs nooit voor. De beperking van de beschermingsregeling tot vorderingen inzake 

uithuiszetting wordt dan ook niet als een reëel knelpunt ervaren. 

B.2.1.3 Beperking tot vorderingen ingesteld bij verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning 

Aansluitend kan vastgesteld worden dat het toepassingsgebied van artikel 1344ter – artikel 

1344quinquies Gerechtelijk Wetboek beperkt blijft tot vorderingen die ingeleid worden bij 

verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning. Een amendement dat ertoe strekte om de 

conclusie aan deze lijst toe te voegen werd tijdens de parlementaire voorbereiding verworpen194.  

Nochtans kan een vordering tot uitdrijving krachtens artikel 809 Gerechtelijk Wetboek bij conclusie 

worden ingesteld, met name als uitbreiding of wijziging van de hoofdvordering, of als tegeneis. 

Volgens sommige auteurs moet de beschermingsregeling ook in deze gevallen worden toegepast, 

maar hierover bestaat geen consensus195. Daardoor wordt echter een mogelijkheid gelaten voor 

misbruiken. Door de uithuiszetting te vorderen bij conclusie zou de wachttermijn van één maand 

(artikel 1344quater Ger. W.) namelijk kunnen ontweken worden196. Het OCMW zal op basis van 

artikel 1344sexies Gerechtelijk Wetboek in deze gevallen wel op de hoogte gebracht worden, maar 

pas op het moment van de betekening van het vonnis tot uithuiszetting.  

B.2.1.4 Bescherming inzake uithuiszetting: begripsomschrijving 

In artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek wordt het toepassingsgebied van beschermingsregeling 

beperkt tot huurovereenkomsten waar de huurder zijn woonplaats of, bij gebreke van woonplaats, 

zijn verblijfplaats heeft. Beide begrippen worden daarbij gedefinieerd in artikel 36 Gerechtelijk 

Wetboek. Als ‘woonplaats’ wordt namelijk beschouwd de plaats waar de persoon in de 

bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf, terwijl de zogenaamde 

‘verblijfplaats’ wordt gedefinieerd als iedere andere vestiging, zoals de plaats waar de persoon 

kantoor houdt of een handels- of nijverheidszaak drijft (artikel 36, 1° en 2° Ger. W.). 

In de rechtsleer wordt op de bepaling van artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek kritiek geuit omdat 

geen van beide concepten overeenstemmen met de woning-hoofdverblijfplaats van de 

Woninghuurwet. Bovendien wordt de ‘woonplaats’ in het Gerechtelijk Wetboek dus geïnterpreteerd 

als de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven. Dit zou tot gevolg kunnen 

hebben dat de huurder niet beschermd wordt omwille van het feit dat zijn woonplaats zich louter 

administratief op een andere plaats bevindt. Wel zal het OCMW volgens artikel 1344sexies 

Gerechtelijk Wetboek ook in deze gevallen op de hoogte gebracht worden van de betekening van het 

vonnis waarin besloten wordt tot uithuiszetting197. 

Als algemene bemerking werd daarbij in de werkgroep gesteld dat eenduidigheid zoveel mogelijk 

moet worden nagestreefd. Wanneer daarentegen bewust een verschil wordt gemaakt, zou het 

toepassingsgebied duidelijk en omstandig moeten omschreven worden. Ook werd in het algemeen 
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gewezen op de nood aan rechtszekerheid, duidelijke definities en het verlenen van dezelfde 

draagwijdte aan gelijkaardige begrippen op verschillende plaatsen in de wetgeving.  

In dit geval leek er evenwel consensus te bestaan dat een onderscheid gerechtvaardigd is. Er moet 

namelijk vermeden worden dat de eventuele discussie omtrent waar de feitelijke hoofdverblijfplaats 

zich bevindt als een louter verweermiddel zou kunnen ingeroepen worden. Krachtens artikelen 43 en 

1344bis Gerechtelijk Wetboek moet in de inleidende akte met name op straffe van nietigheid de 

woonplaats van de verweerder vermeld worden. Volgens de huidige tekst van de wetgeving gaat het 

daarbij om de plaats waar deze persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven. Het volstaat 

daartoe dat de eiser een attest van woonst aan de vordering toevoegt. Waar de woning-

hoofdverblijfplaats zich bevindt, is daarentegen een feitenkwestie. Wanneer artikel 1344ter 

Gerechtelijk Wetboek zou aangepast worden zodanig dat de hoofdverblijfplaats wordt bedoeld, zou 

dan ook het rechtszekere en duidelijke aanknopingspunt van de domicilie ingeruild worden voor een 

concept dat een mogelijke bron van discussie kan betekenen. 

B.2.1.5 De contractuele mogelijkheid tot arbitrage 

Op basis van artikelen 1676 - 1723 Ger. W. kunnen partijen alle geschillen of sommige geschillen die 

tussen hen gerezen zijn of zouden kunnen rijzen met betrekking tot een bepaalde, al dan niet 

contractuele, rechtsverhouding aan arbitrage voorleggen. Het gevolg hiervan is dat de vrederechter 

zijn rechtsmacht verliest om zich over het geschil uit te spreken (artikel 1682 Ger. W.).  

De kostprijs van een arbitrageprocedure ligt evenwel hoger dan bij een procedure voor de 

vrederechter. Aangezien huurgeschillen vaak over kleine bedragen gaan, kan met een 

arbitrageclausule zelfs een onhaalbare financiële drempel worden gecreëerd. Huurders- en 

verhuurderorganisaties wensen dan ook niet met dergelijke clausules te werken. 

B.2.2 Doeltreffendheid 

B.2.2.1  Toegang tot een snelle, accurate en goedkope justitie 

Hierboven werd reeds aangehaald dat van de overheid verwacht wordt dat een goed functionerend 

rechtssysteem georganiseerd wordt, zodat eenieder op een snelle, goedkope en accurate manier zijn 

rechten kan doen gelden. Uit de voorlopige resultaten van het Grote Woononderzoek van 2013 blijkt 

echter dat 13% van de verhuurders bij geschillen ooit de stap tot een gerechtelijke procedure heeft 

gezet, terwijl een nog veel lager percentage (1% ) van de huurders aangeeft daarvoor ooit een 

beroep te hebben gedaan op de vrederechter198.   

Een eerste verklaring zou kunnen zijn dat het vaak gaat om geschillen omtrent relatief kleine 

bedragen in vergelijking met de kostprijs van een gerechtelijke procedure199. In de werkgroep werd 

meer bepaald opgemerkt dat niet het beroep op een gerechtsdeurwaarder voor financiële drempels 

zorgt, maar wel de advocatenkosten. Een recente wetswijziging200, waardoor vanaf 1 januari 2014 

BTW verschuldigd is op de diensten van de advocaat, zou bijdragen tot dit probleem. Aansluitend zou 
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ook de onzekerheid omtrent de uiteindelijke kostprijs van de procedure een knelpunt vormen201. 

Wanneer een afweging wordt gemaakt, zou er dan ook niet zelden gekozen worden om geen geding 

op te starten.  

Ondanks de inspanningen die op verschillende wijzen geleverd werden om de drempel tot justitie te 

verlagen, wordt daarnaast ook aangegeven dat het vredegerecht weinig toegankelijk blijft202. Daartoe 

worden psychologische redenen en ook een gebrek aan kennis van de werking van het gerecht 

aangehaald. Huurders zouden bijvoorbeeld niet vertrouwd zijn met de gerechtelijk organisatie en 

aarzelen om in te gaan op een oproeping van de griffie203.  

Huurders zouden bovendien vrezen voor een verzuring van de relatie met de verhuurder, waardoor 

ze hun woning zouden kunnen verliezen. Verhuurders geven op hun beurt te kennen dat ook zij 

aarzelen om in een procedure terecht te komen. Daarbij kan verwezen worden naar het profiel van 

private verhuurders. Het gaat immers vaak om particuliere, oudere verhuurders, die net als huurders 

kunnen beschouwd worden als zogenaamde ‘one-shotters’204.  

Een bijzonder aandachtspunt is verder de snelheid van de procedure. Concrete cijfers hieromtrent 

zijn niet beschikbaar, maar verhuurders geven aan dat het drie tot zes maanden duurt vooraleer een 

nalatige huurder uit het gehuurde pand kan gezet worden. In de parlementaire voorbereiding van de 

wetswijziging van 2008 werd door eigenaarsorganisaties dan weer gesteld dat het gemiddeld tot drie 

maanden duurde vooraleer een rechtsdag voor de verzoeningszitting werd vastgelegd205. Samen met 

het feit dat de huurwaarborg in geld tot twee maanden huur verlaagd werd206, zou een dergelijke 

termijn volgens verhuurderorganisaties  dan ook enkele maanden huurverlies betekenen wanneer 

verhuurders geconfronteerd worden met een huurder die zijn verplichtingen niet nakomt. Het 

aanslepen van gerechtelijke procedures zou bijgevolg zorgen voor een ongunstig investeringsklimaat 

op de private huurmarkt, waarbij de aanbodszijde verder dreigt te verschralen207. Daarenboven 
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zouden eigenaars zich door het risico op huurverlies selectiever opstellen bij het afsluiten van nieuwe 

overeenkomsten, aangezien zij hun rendement uiteraard zoveel mogelijk willen garanderen208.  

In de rechtsleer wordt bevestigd dat het vaak meer dan drie maanden duurt vooraleer een huurder 

uit het pand kan worden gezet. Ook hier wordt bijgevolg de vraag gesteld of geen al te ongunstig 

klimaat wordt gecreëerd om nog te investeren in huurwoningen209. Het aanreiken van een snelle 

procedure om geschillen op te lossen, zou dan ook een belangrijk element kunnen uitmaken om 

eigenaars te overtuigen om hun woning op de huurmarkt te houden en negatieve selectie van 

sociaaleconomisch zwakkere huurders te voorkomen. 

B.2.2.2 De verplichte verzoeningspoging en de facultatieve minnelijke schikking 

Artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek voorziet momenteel dat de rechter bij het begin 

van de geschilfase moet nagaan of verzoening tussen partijen mogelijk is. Dit onverminderd de 

mogelijkheid om tot een vrijwillige minnelijke schikking (de zogenaamde ‘oproep in verzoening’) over 

te gaan (artikelen 731, 732 en 733 Ger. W.). In de literatuur worden hierbij uiteenlopende stellingen 

verdedigd omtrent de doeltreffendheid van de voormelde bepaling.  

Zo wordt in de rechtsleer kritiek geuit op bepalingen waarbij een poging tot verzoening als een 

verplichting wordt ingesteld. Verzoening zou immers essentieel op vrijwilligheid steunen, waardoor 

een verplichte verzoeningspoging in feite een contradictie vormt en dus niet meer zou betekenen 

dan een nutteloos procedurevoorschrift210. Een aantal auteurs nuanceerden van bij de invoering van 

de verplichte verzoeningspoging evenwel deze kritiek. Zij wezen daarbij op rol van de vrederechter 

voor het welslagen van de verzoeningsprocedure. Vrederechters zouden met name de procedure 

doelgericht moeten toepassen, terwijl ze tijdens de zitting hun taak actief dienen in te vullen en, om 

tijdsverlies te voorkomen, op korte termijn de verzoeningszitting zouden moeten organiseren. 

Slechts wanneer de verzoeningspoging formalistisch en zonder veel inzet wordt afgehandeld, zou het 

resultaat volgens deze auteurs een storende en nutteloze vertraging omvatten211. 

Daarbij werd reeds aangehaald dat artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek aangepast werd vanuit 

de betrachting om tijdsverlies te voorkomen. Voortaan is namelijk geen afzonderlijke zitting meer 

vereist om het geschil ten gronde verder te kunnen behandelen. Het nagaan of verzoening mogelijk 

is in de geschilfase leidt echter tot de kritiek dat een verzoeningspoging op dat moment nog weinig 

zinvol is. Partijen hebben immers gerechtskosten gemaakt, eventueel ook een advocaat aangesteld, 

en zouden nog veel minder bereid zijn om toegevingen te doen eens de stap naar een gerechtelijke 

procedure is gezet. Partijen zouden daarentegen eerder openstaan voor verzoening op het moment 

dat de afweging tussen een goedkope, snelle en eenvoudige minnelijke schikking en een 

rechtsvordering nog moet gemaakt worden212. De vraag wordt dan ook gesteld of met de 
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wetswijziging van 2008 de mogelijkheid niet is verloren gegaan om op een informele en kosteloze 

manier een gesprek te hebben met de partijen buiten de procedure ten gronde om213. 

Ondanks het feit dat door de verplichte verzoeningspoging en de vrijwillige minnelijke schikking in 

beginsel een snelle, eenvoudige, discrete en goedkope manier aangereikt wordt om geschillen op te 

lossen, kan echter alleszins vastgesteld worden dat in de praktijk eerder uitzonderlijk een akkoord 

bereikt wordt. Zo werd tijdens de parlementaire voorbereiding van de wetswijziging van 2008 

geschat dat in maar liefst 70-80% van de gevallen de huurder niet komt opdagen214. Specifieke cijfers 

omtrent de verzoeningspoging bij huurgeschillen zijn evenwel niet beschikbaar215. 

Uit de algemene cijfers216 die het VAST BUREAU STATISTIEK EN WERKLASTMETING publiceert omtrent de 

uitkomst van procedures tot minnelijke schikking bij de vredegerechten (niet beperkt tot 

huurgeschillen) blijkt wel dat het percentage geslaagde procedures ongeveer 21% bedraagt. Zo werd 

in 2012 bijvoorbeeld 16.259 keer een proces-verbaal van verzoening opgesteld, terwijl in 62.548 

gevallen de zaak niet tot een schikking kwam. Daarnaast blijkt uit deze gegevens dat zich een sterke 

daling voordoet in het aantal aanvragen voor een zogenaamde procedure tot ‘oproep in verzoening’. 

Waar in 2005 met name bijna 130.000 aanvragen per jaar geregistreerd werden, is dit aantal in 2012 

herleid tot nog geen 77.000 verzoeken. Dit terwijl het aantal vorderingen voor procedures ten 

gronde net sterk is toegenomen. De afname inzake aanvragen tot minnelijke schikking doet zich 

daarbij voornamelijk voor vanaf 2008 en kan dus allicht worden toegeschreven aan de afschaffing 

van de verplichte voorafgaande verzoeningspoging bij huurgeschillen217.  

Wat tot slot de snelheid van de procedure betreft, kan vermeld worden dat in ongeveer 7% van de 

zaken een proces-verbaal van verdaging werd opgesteld. In dergelijke gevallen bleef de minnelijke 

schikking dus niet beperkt tot één zitting. Feitelijk gegevens omtrent de termijn tussen de aanvraag 

en de zitting zijn evenwel niet beschikbaar, al blijkt uit de parlementaire voorbereiding bij de 

wetswijziging van 2008 dat er sterke verschillen bestaan tussen de verschillende gerechtelijke 

kantons218. 

B.2.2.3 De uithuiszetting 

Artikel 1344ter,§5 Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat het OCMW op de meest aangewezen wijze, 

binnen zijn opdracht, hulp aanbiedt. Dit betekent echter niet dat steeds een omstandig sociaal 

                                                           
213

 Tijdens de parlementaire voorbereiding werd door de vertegenwoordiger van het Koninklijk Verbond van 
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onderzoek wordt opgestart. In de praktijk zullen de meeste OCMW’s bij gebrek aan tijd en middelen 

namelijk nagaan of de vordering betrekking heeft op één van hun cliënten. Alleen dan wordt 

persoonlijk contact opgenomen met de persoon in kwestie. Zo niet wordt de met uithuiszetting 

bedreigde persoon vaak enkel schriftelijk gecontacteerd en wordt deze doorverwezen naar de 

dienstverlening die het OCMW biedt219.  

Een aantal auteurs is daarbij van mening dat de versterking van de rol van de OCMW’s bij de 

preventie van uithuiszetting te minimalistisch wordt ingevuld en daardoor niet heeft geleid tot een 

daadwerkelijke daling van het aantal uitdrijvingen220. De OCMW’s stelden in 2004 daarentegen dat er 

wel sprake zou zijn van een zekere daling van het aantal uithuiszettingen, hoewel het aantal hoog 

zou blijven en de daling niet zou kunnen verklaard worden vanuit de efficiënte toepassing van de 

preventieve instrumenten (de wet op de humanisering van de uithuiszetting en de verplichte 

verzoeningspoging)221. Ook vanuit de sector van de OCMW’s zelf werd namelijk aangeklaagd dat met 

de beschikbare instrumenten en middelen onvoldoende preventief zou kunnen gewerkt worden222.  

Concreet werden vanuit de werkgroep ‘gerechtelijke uithuiszetting’ van het VVSG naast een gebrek 

aan middelen vijf redenen aangehaald waarom de huidige regeling van artikel 1344ter-1344sexies 

Gerechtelijk Wetboek in de praktijk weinig bijdraagt tot preventie. Zo zou in eerste instantie slechts 

een beperkt gedeelte van de huurders reageren op een uitnodiging van het OCMW tot bemiddeling 

of bijstand. Daarnaast blijft de geboden bijstand beperkt tot het voorleggen van een regeling tot 

afbetaling of de doorverwijzing naar juridische bijstand. Ook beschikken de OCMW’s na de melding 

van de vordering vaak niet meer over genoeg tijd om adequaat tussen te komen, blijkt de bereidheid 

om nog tot een minnelijke schikking te komen op het moment dat de vordering reeds is ingeleid zeer 

beperkt te zijn en bestaat er geen verplichting om het eindvonnis aan het OCMW over te maken. 

Door deze laatste beperking zou het OCMW er niet kunnen voor zorgen dat een hoger beroep wordt 

ingesteld, wanneer daar nochtans goede redenen voor kunnen bestaan223.  

Belangrijk lijkt dus vooral dat de betrokken diensten in een vroeg stadium verwittigd worden en dat 

zij ook op de hoogte gehouden worden van de afwikkeling van het proces. Een vroegtijdig ingrijpen 

wordt verder eveneens beargumenteerd vanuit de stelling dat een minnelijke regeling veel meer 

kans zou maken wanneer de achterstallen nog niet te hoog zijn opgelopen224. Idealiter zou de 

preventie zelfs de fase voor de gerechtelijke procedure moeten voorafgaan om de relatie 

huurder/verhuurder zo minimaal mogelijk te schaden.  
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 Meer concreet wordt dus dezelfde handelswijze als bij rekeningen voor energie die onbetaald blijven 
toegepast. Zie: Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 1157/16, p. 3 
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Daarbij leveren de verschillende vormen van woonbegeleiding die in schoot van de OCMW’s worden 

georganiseerd allicht een belangrijke bijdrage aan de vroegtijdige preventie van uithuiszetting. Het 

gaat onder meer om het bemiddelen tussen huurder en verhuurder bij huurachterstallen of 

leefbaarheidsproblemen, het proactief opsporen van problemen aan de hand van de LAC-lijst225, 

budgetbegeleiding, het aanleren van vaardigheden met het oog op het onderhoud van de woning, 

het aanbieden van een huurtoelage, enzovoort226. Verder zijn in de praktijk ook een aantal 

samenwerkingsverbanden ontstaan waarbij de betrokkenen op vrijwillige basis trachten om de 

voornoemde knelpunten op te vangen227. Zo wordt in sommige arrondissementen toch het 

eindvonnis aan de OCMW’s bezorgd228 of wordt vanuit de lokale besturen samengewerkt met de 

vredegerechten met het oog op een maximale preventie229.  

Tenslotte moet opgemerkt worden dat het verlagen van het bedrag van de huurwaarborg er volgens 

verhuurdersorganisaties heeft voor gezorgd dat verhuurders sneller overgaan tot een gerechtelijke 

procedure wanneer wanbetaling wordt vastgesteld. Dit om mogelijk huurverlies te beperken230. Ook 

organisaties die de belangen van huurders of minder gegoeden vertegenwoordigen bevestigen dat 

reeds bij een beperkte huurachterstal een procedure wordt opgestart231. De ruimte voor preventie 

en bemiddeling wordt daardoor echter beperkt. Het wegvallen van de voorafgaandelijk zitting ter 

verzoening versterkt deze tendens232. Volgens sommige auteurs zou de verlaging van het bedrag van 

de waarborg er bovendien voor kunnen zorgen dat de vrederechter sneller geneigd is om de 

overeenkomst te ontbinden233.  
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C.  Beleidsopties en effecten 

C.1  Juridisch-technische aanpassingen 

C.1.1 De uithuiszetting: beperking van de beschermingsregeling tot vorderingen ingesteld bij 

verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning 

 

1. Bevindingen 

Het toepassingsgebied van artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek blijft beperkt tot vorderingen die 

ingeleid worden bij verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning. In de rechtsleer bestaat 

daarbij in de eerste plaats discussie omtrent het feit of de beschermingsregeling van artikel 1344ter – 

1344quinquies Gerechtelijk Wetboek (de verplichting om het OCMW te verwittigen, de wachttermijn 

van één maand en de informatieplicht voor de gerechtsdeurwaarder) van toepassing is wanneer de 

vordering werd ingeleid bij conclusie. Een vordering tot uitdrijving kan krachtens artikel 807 en 

artikel 809 Gerechtelijk Wetboek immers ook bij conclusie worden ingesteld, met name als 

uitbreiding of wijziging van de hoofdvordering, of als tegeneis.   

Sommige auteurs besluiten daarbij dat de regeling niet van toepassing is op basis van een letterlijke 

interpretatie van de wet en de vaststelling dat tijdens de parlementaire voorbereiding een 

amendement werd verworpen om de ‘conclusie’ toe te voegen aan de opsomming van mogelijke 

inleidingsvormen in artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek234. Andere auteurs vinden dan weer dat het 

niet correct kan zijn om minder waarde te hechten aan de situatie van de huurder naar gelang de 

wijze waarop de procedure wordt ingeleid. Door de uithuiszetting te vorderen als conclusie zou de 

wachttermijn van één maand (artikel 1344quater Ger. W.) namelijk kunnen ontweken worden235. In 

de werkgroep werd bovendien gesteld dat een verschil in behandeling naar gelang de wijze waarop 

een procedure wordt ingeleid voor het Grondwettelijk Hof mogelijks de toetsing met het 

gelijkheidsbeginsel niet zou doorstaan.  

Vanuit de OCMW-sector werd dan weer opgemerkt dat de tussenkomst door een OCMW op dat 

moment van de procedure hoe dan ook nog weinig zinvol is. Wanneer reeds conclusies geformuleerd 

zijn, zou een bemiddeling namelijk nog weinig kans maken op slagen. Omwille van de noodzaak om 

vroegtijdig tussen te komen bij problemen tussen huurder en verhuurder werd dan ook voorgesteld 

om de OCMW’s reeds bij het geschil te betrekken op het moment van de aanmaning. Meer concreet 

zou kunnen bepaald worden dat het OCMW op de hoogte moet worden gebracht van de aanmaning 

en dat bij miskenning van deze informatieverplichting niet kan geprocedeerd worden. Zo zou 

bijvoorbeeld kunnen voorzien worden dat de verhuurder bij zijn verzoekschrift het bewijs moet 

voegen van het aangetekend schrijven waarbij hij het OCMW in kennis heeft gesteld van de 

aanmaning (of: het voornemen om een vordering tot uithuiszetting in te stellen) jegens de 
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huurder236. Op die manier zou de OCMW-sector meer tijd krijgen om tussen te komen bij 

huurgeschillen en aan een daadwerkelijke preventie van uithuiszettingen kunnen doen.  

Verhuurdersorganisaties wezen er echter op dat niet elke aanmaning leidt tot een vordering inzake 

uithuiszetting. De invoering van een informatieverplichting op het moment van de aanmaning zou 

dan ook een enorme toename van de werklast voor de OCMW’s tot gevolg hebben. Dit terwijl de 

sector nu reeds te kampen heeft met een tekort aan capaciteit en middelen. Ook zou een dergelijke 

maatregel een schending van de privacy van de huurder vormen. Daarbij is omwille van privacy-

overwegingen in de huidige procedure voorzien in een mogelijkheid voor de huurder om verzet aan 

te tekenen tegen de mededeling aan het OCMW.  

Een alternatief voorstel was om te bepalen dat de OCMW’s voortaan ook op de hoogte moeten 

worden gebracht van vorderingen tot uithuiszetting ingeleid bij conclusie. Ook in dit geval zouden 

zich volgens de VERENIGDE EIGENAARS en CIB VLAANDEREN echter praktische problemen stellen. De 

voornoemde organisaties vrezen in eerste instantie voor een overbelasting van de griffies. De 

invoering van deze maatregel zou immers betekenen dat het beschikkende gedeelte van de 

conclusie, waarin de eisen van de concluderende partij worden uiteengezet, op de griffie moet 

worden nagelezen237. De huurder heeft krachtens de huidige regeling van artikel 1344ter Ger. W. 

bovendien het recht om zich te verzetten tegen de in kennisstelling van het OCMW. Bijkomende 

briefwisseling en werklast zijn volgens eigenaarsorganisaties bijgevolg onvermijdelijk. Volgens het 

VLAAMS HUURDERSPLATFORM zou echter kunnen vermeden worden dat de griffie elke conclusie moet 

nalezen door in de wet gewoonweg te voorzien dat de eisende partij de griffie moet verwittigen 

wanneer de uithuiszetting gevorderd wordt bij conclusie.  

Ten tweede wezen CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS op het feit dat artikel 1344sexies 

Gerechtelijk Wetboek reeds voorziet in een kennisgeving aan het OCMW van de betekening van elk 

ander vonnis tot uithuiszetting, anders dan de vorderingen die bedoeld worden in artikel 1344ter-

1344quinquies Gerechtelijk Wetboek. Op die manier wordt in de wet al enigszins een vangnet 

gecreëerd voor de uithuiszetting die gevorderd werd bij conclusie, met name op het moment van 

vonnis238. CIB Vlaanderen en de Verenigde Eigenaars beklemtonen ten derde dat het vorderen van de 

uithuiszetting bij conclusie eerder een laatste rechtsmiddel is wanneer de verhuurder heeft moeten 

vaststellen dat er bijvoorbeeld geen haalbare afbetalingsregeling vast te leggen valt voor de 

huurachterstallen of wanneer uit de rechtsgang blijkt dat de relatie tussen beide partijen meer 

algemeen niet te herstellen valt. Een verhuurder die een gewone vordering instelt, zou de intentie 

hebben bepaalde rechten die zijn geschonden af te dwingen om vervolgens (voor zover dat nog 

mogelijk is) een normale huurrelatie te hervatten. Het instellen van een gewone vordering om dan 

vervolgens met voorafgaandelijke intentie bij conclusie de uithuiszetting te vorderen enkel om de 

wachttermijn van één maand te ontlopen, wordt aanzien als een opportunistische aanwending van 
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de wet die volgens de voornoemde organisaties bezwaarlijk als courante praktijk kan worden 

omschreven bij de verhuurders die – zoals elders in het rapport beargumenteerd – ‘one-shotters’ zijn 

met betrekking tot juridische procedures.  

2.  Voorgestelde wetswijziging 
 

Beleidsoptie 1: aanpassing van het toepassingsgebied door het toevoegen van de vordering ingesteld 

bij conclusie 

Voorgesteld wordt om artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek aan te passen zodanig dat ook de 

vordering tot uithuiszetting ingesteld bij conclusie onder het toepassingsgebied valt.  

Om bijkomende werklast voor de griffies te beperken, zou kunnen bepaald worden dat de 

concluderende partij verplicht wordt om de griffie op de hoogte te brengen wanneer een 

uithuiszetting gevorderd worden bij conclusie239.  

Beleidsoptie 2: Verduidelijken van het toepassingsgebied door het uitdrukkelijk uitsluiten van de 

vordering ingesteld bij conclusie 

Voorgesteld wordt om het toepassingsgebied van artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek te 

verduidelijken, zodat de vordering tot uithuiszetting ingesteld bij conclusie ondubbelzinnig buiten het 

toepassingsgebied valt, niettegenstaande dat het vonnis dat de uithuiszetting beveelt ter kennis 

dient te worden gebracht van het OCMW. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: verduidelijken van het toepassingsgebied door het toevoegen van de vordering 

ingesteld bij conclusie 

o Effecten voor huurders: 

- Waarborgen van de gelijke behandeling van de met uithuiszetting bedreigde huurders, 

ongeacht de manier waarop de vordering wordt ingeleid. Op die manier wordt de 

mogelijkheid uitgesloten om de beschermingsregeling van artikel 1344ter – 

1344quinquies Gerechtelijk Wetboek te omzeilen door de vordering bij conclusie in te 

stellen.  

- Uitbreiding van de beschermingsregeling naar vorderingen tot uithuiszetting die worden 

ingeleid bij conclusie. Een vraag is evenwel of het OCMW nog zinvol kan tussenkomen 

wanneer reeds conclusies werden geformuleerd. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

o Effecten voor verhuurders: 

- De beschermingsregeling van artikel 1344ter – 1344quinquies Gerechtelijk Wetboek 

wordt ontegensprekelijk van toepassing op vorderingen ingesteld bij conclusie. Naast de 

verplichting om het OCMW te verwittigen en de informatieplicht voor de 

gerechtsdeurwaarder zullen verhuurders vooral moeten rekening houden met de 

uitbreiding van de wachttermijn van een maand. 
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 Een voorstel was om het niet nakomen van deze verplichting te sanctioneren met de niet-ontvankelijkheid 
van de vordering. Volgens CIB VLAANDEREN zou dit echter in bepaalde gevallen een onaanvaardbaar zware 
sanctie zijn. 
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- Verhoging van de rechtszekerheid. 

o Effecten voor de overheid: 

- Waarborgen van de gelijke behandeling van de met uithuiszetting bedreigde huurders, 

ongeacht de manier waarop de vordering wordt ingeleid. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

- Het nakijken van de beschikkende gedeelten van de conclusies betekent een uitbreiding 

van de opdracht voor de griffies. 

- OCMW’s zouden ook verwittigd worden wanneer een vordering wordt ingeleid bij 

conclusie. Ook voor de OCMW’s kan dus sprake zijn van een mogelijke toename van de 

werklast. 

 

Beleidsoptie 2: Verduidelijken van het toepassingsgebied door het uitdrukkelijk uitsluiten van de 

vordering ingesteld bij conclusie 

o Effecten voor huurders: 

- De ongelijke behandeling van de met uithuiszetting bedreigde huurders, afhankelijk van 

de wijze waarop de vordering tot uithuiszetting wordt ingesteld, wordt bestendigd. De 

mogelijkheid blijft bestaan om de beschermingsregeling van artikel 1344ter – 

1344quinquies Gerechtelijk Wetboek te omzeilen door de vordering bewust bij conclusie 

in te stellen. 

- De beschermingsregeling blijft beperkt tot vorderingen tot uithuiszetting ingesteld bij 

dagvaarding, verzoekschrift of vrijwillige verschijning. In vergelijking met de eerste 

beleidsoptie wordt de huurder minder goed beschermd. De wachttermijn van 30 dagen 

en de informatieplicht van de gerechtsdeurwaarder zullen immers niet van toepassing 

zijn240. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

o Effecten voor verhuurders: 

- Verhoging van de rechtszekerheid door vorderingen ingesteld bij conclusie uitdrukkelijk 

uit te sluiten van de beschermingsregeling van artikel 1344ter – 1344quinquies 

Gerechtelijk Wetboek. 

- De uitbreiding van de wachttermijn van één maand tot vordering ingesteld bij conclusie 

kan in deze gevallen leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van de huurwoning voor 

de verhuurder. 

o Effecten voor de overheid: 

- Er wordt uitdrukkelijk een verschil in behandeling gemaakt naar gelang de wijze waarop 

de uithuiszetting wordt gevorderd. Op die manier wordt de rechtszekerheid verhoogd, 

hoewel kan gevreesd worden dat de regeling strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. 
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 Ook de verplichting om het OCMW te verwittigen is niet van toepassing, maar op dit vlak zou de impact 
eerder gering zijn. OCMW’s kunnen tijdens de procedure namelijk nog moeilijk kunnen bemiddelen, terwijl ze 
ingevolge artikel 1344sexies Gerechtelijk Wetboek hoe dan ook op de hoogte worden gesteld van het 
eindvonnis.  
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C.1.2 De contractuele mogelijkheid tot arbitrage 

 

1. Bevindingen 

Op basis van artikelen 1676 - 1723 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de partijen overeenkomen 

om de geschillen die tussen hen gerezen zijn of zouden kunnen rijzen aan arbitrage voor te leggen. 

Het gevolg hiervan is dat de vrederechter zijn rechtsmacht verliest om zich over het geschil uit te 

spreken (artikel 1682 Ger. W.).  

De kostprijs van een arbitrageprocedure ligt evenwel hoger dan bij een procedure voor de 

vrederechter. Aangezien huurgeschillen vaak over kleine bedragen gaan, zou met een 

arbitrageclausule zelfs een onhaalbare financiële drempel kunnen gecreëerd worden. In de 

werkgroep bestond bijgevolg eensgezindheid om de mogelijkheid tot arbitrage uit te sluiten voor 

huurgeschillen, net zoals reeds het geval is voor geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is 

(artikel 1676,§5 Ger. W.) 

2.  Voorgestelde wetswijziging 
 

Beleidsoptie: uitsluiten van de mogelijkheid tot arbitrage bij huurgeschillen 

Voorgesteld wordt om artikel 1676 Gerechtelijk Wetboek aan te passen zodanig dat ook de 

arbitrageovereenkomst met betrekking tot huurgeschillen van rechtswege nietig is. Wetstechnisch 

kan dergelijke bepaling ook in de woninghuurwetgeving worden opgenomen. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Voor zowel huurders als verhuurders wordt de mogelijkheid om contractueel te bepalen 

dat huurgeschillen aan een arbiter moeten worden voorgelegd uitgesloten. Op die 

manier wordt de creatie van bijkomende financiële drempels vermeden. 

o Effecten voor de overheid: 

- Noodzakelijke aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek of de woninghuurwetgeving. 

- Bijdrage aan de realisatie van de doelstelling om de toegang tot een goedkope, 

toegankelijke procedure te waarborgen. 
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C.2  Doeltreffendheid 

C.2.1 feitelijke gegevens omtrent huurgeschillen  

 

In de werkgroep bestaat consensus omtrent het feit dat het voor alle betrokkenen een meerwaarde 

zou betekenen mochten cijfergegevens omtrent gerechtelijke procedures systematisch beschikbaar 

zijn. Het beleid moet nu gevormd worden op basis van schattingen (bv. het aantal 

verstekprocedures) en fragmentarisch cijfermateriaal (bv. voor de uithuiszettingen kunnen de 

meldingen bij het OCMW een idee geven van de omvang van de problematiek, maar de OCMW’s 

worden niet op de hoogte gebracht van het uiteindelijke vonnis of van de effectieve uitdrijving). 

C.2.2 Toegang tot een snelle, accurate en toegankelijke gerechtelijke procedure 

 

1. Bevindingen 

In artikel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek wordt de mogelijkheid voorzien om  de procedure in 

te leiden bij verzoekschrift op tegenspraak. Daarmee heeft de wetgever een eenvoudige en 

goedkope procedure willen aanreiken241. Als algemene regel voor het inleiden van de procedure 

geldt immers de duurdere methode van de dagvaarding , terwijl het verzoekschrift op tegenspraak 

slechts kan gebruikt worden wanneer de wetgever dit uitdrukkelijk toelaat242. 

Tijdens de besprekingen in de werkgroep werd evenwel gesteld dat het aantal vonnissen dat bij 

verstek wordt uitgesproken zou kunnen verminderen door meer gebruik te maken van de 

dagvaarding. Dit met name door het persoonlijke contact tussen de verweerder en de deurwaarder. 

Volgens huurdersorganisaties is het verschil met het verzoekschrift op tegenspraak echter niet zo 

groot. Het verzoekschrift wordt namelijk per aangetekende brief aan de verweerder bezorgd, terwijl 

de deurwaarder de dagvaarding niet noodzakelijk persoonlijk aan de verweerder moet aanbieden. 

De oorzaak van het grote aandeel verstekvonnissen zou eerder bij het profiel van de huurder liggen.  

Verder werd door zowel huurders- als verhuurdersorganisaties opgemerkt dat niet de kost voor de 

gerechtsdeurwaarder voor het bestaan van financiële drempels zorgt, maar wel de advocatenkosten. 

Ook voor de eigenaar zou dit het geval zijn. Veelal gaat het immers om oudere, particuliere 

verhuurders die een beperkt aantal panden verhuren. Huurgeschillen gaan daarbij niet zelden over 

kleine bedragen, die niet in verhouding staan tot de kosten voor een eventuele advocaat. Een 

recente wetswijziging, waardoor voortaan BTW verschuldigd is op de diensten van de advocaat, 

draagt bij tot dit probleem. Aansluitend zou ook de onzekerheid omtrent de uiteindelijke kostprijs 

een knelpunt vormen. Een element van deze onzekerheid zou meer bepaald de 

rechtsplegingsvergoeding zijn. Wordt het geding verloren en werd de tegenpartij bijgestaan door een 

advocaat, dan zal men als verliezende partij ook deze kost moeten dragen. Dit terwijl men bij 

aanvang van het geschil geen informatie heeft over het feit of de tegenpartij zich al dan niet zou 

laten bijstaan. Partijen kunnen de grootte van het procesrisico dus niet inschatten. 
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 TOLLENAERE, V., “Verjaring en rechtspleging inzake huur” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S., Handboek 
algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 663 ev. 
242

 LAENENS, J. “Inleiding van het geding: exploot of verzoekschrift?”, in GEINGER, H. (ed.), De vereenvoudiging en 
versnelling van het burgerlijk proces, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 57. 
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Zowel huurders als verhuurderorganisaties zijn dan ook voorstander van het versterken van de 

juridische bijstand. Een concreet voorstel was dat huurders en verhuurders zich in rechte zouden 

kunnen laten bijstaan door organisaties die hun belangen verdedigen, net zoals dit op heden reeds 

het geval is voor de vertegenwoordiging van werknemers voor de arbeidsrechtbank door een 

vakbond243. De bijstand door een professional/vertrouwenspersoon zou namelijk de drempel tot de 

rechtbank verlagen (financiële drempels, vrees voor het gerecht, onbegrijpelijke juridische taal, enz.). 

Verder zou eveneens het aantal verstekvonnissen kunnen afnemen244, terwijl ook de taak van de 

vrederechter verlicht zou worden wanneer een vertegenwoordiger van een belangenorganisatie 

aanwezig is245. 

Bovendien stellen huurdersorganisaties dat dossiers momenteel wel voorbereid worden door de 

huurdersbonden, maar dat voor de procedure in rechte toch steeds een beroep moet gedaan 

worden op een (pro deo-)advocaat. Dit zou inefficiënt zijn, aangezien het gedane werk vaak in zekere 

mate verloren gaat. Bovendien zijn de ervaringen met de pro deo-advocaten soms negatief (hoe kan 

een specialist in huurrecht gevonden worden?) en zou de advocatuur te kampen hebben met een 

mentaliteitsprobleem, waardoor niet altijd voor de meest eenvoudige en goedkope oplossing 

gekozen wordt. De kern van het probleem zou meer bepaald zijn dat pro deo-advocaten worden 

vergoed op basis van een puntensysteem, waarbij bepaalde prestaties, zoals verzoenen en 

bemiddelen, veel minder punten opleveren. Een mogelijke oorzaak van het relatief beperkte aantal 

succesvolle verzoeningen – in verhouding tot de intrinsieke kwaliteiten ervan – zou bijgevolg gelegen 

zijn in het feit dat de advocaat aanzienlijk minder verdient bij een verzoening of bemiddeling, dan 

door te pleiten en conclusies neer te leggen. 

Volgens huurdersorganisaties zou het doorbreken van het pleitmonopolie voor de vermelde 

problemen een oplossing kunnen betekenen. Zo zouden huurdersbonden er net op gericht zijn om 

geschillen te vermijden en zouden zij geen enkel financieel belang hebben bij het voortduren van een 

procedure. Voor het Vlaams Huurdersplatform is het toekennen van de mogelijkheid aan huurders- 

en verhuurdersorganisaties om hun leden in rechte bij te staan dan ook de meest wenselijke 

beleidsoptie. Ook eigenaarsorganisaties zouden dit een verbetering vinden ten opzichte van het 

huidige systeem en zouden in principe de mogelijkheid willen krijgen om hun leden bij te staan voor 

de rechter. Tegelijkertijd schatten zij de financiële haalbaarheid van dit voorstel gering in. Een 

dergelijke maatregel zou immers gepaard moeten gaan met een gevoelige uitbreiding van de 

werkingsmiddelen van huurders- en verhuurdersorganisaties. Wanneer het doorbreken van het 

pleitmonopolie van de advocaat gezien de beperkte beschikbare middelen niet haalbaar zou zijn, 

werd dan ook gesteld dat subsidiair dient ingezet te worden op de bestaande instrumenten, 

waaronder het pro deo-systeem246.  
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 WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar 
een maximale preventie, 2004, p. 34. 
244

 COUCKUYT, H. en JOOS, L., Preventie van uithuiszetting in de regio Dendermonde, 2012, p. 25. 
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 Parl. St. Senaat, nr. 4-693/5, p. 5 en 14. 
246

 Naast het financiële aspect werd ook aangehaald dat een beroep op de advocaat voordelen heeft. Zo is de 
advocaat gebonden door een beroepsgeheim en vertrouwd met de rol als bemiddelaar, de procedure en de 
gerechtelijke wereld. Volgens huurdersorganisaties kan dergelijke kennis en ervaring evenwel snel bijgebeend 
worden. 
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Wat de juridische bijstand betreft, werd meer bepaald gesteld dat best zou kunnen ingezet worden 

op het versterken en optimaliseren van de tweedelijnsbijstand. Prioriteiten zijn de kwaliteit en de 

verloning van de pro deo-advocaten.  

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: toegang tot specialisten in het woninghuurrecht 

Voorgesteld wordt om de toegang tot gespecialiseerde advocaten te verbeteren. Zo zouden sommige 

grotere balies reeds een systeem kennen waarbij pro deo-advocaten slechts mogen optreden in een 

bepaalde materie wanneer zij in dat domein reeds een zeker aantal punten inzake permanente 

vorming behaald hebben. De rechtzoekende zou via het secretariaat van de balie soms ook te weten 

kunnen komen wat de voorkeursmaterie is van een bepaalde advocaat. Dergelijke good practices 

dienen verder uitgewerkt en verspreid te worden. 
 

Beleidsoptie 2: aanpassing van de vergoeding voor pro deo-advocaten 

Voorgesteld wordt om het voornoemde mentaliteitsprobleem bij advocaten aan te pakken door het 

puntensysteem bij de verloning van pro deo-advocaten aan te passen, zodanig dat prestaties zoals 

het verzoenen gelijkwaardig worden vergoed.  

Om te vermijden dat vervolgens bijvoorbeeld voor verzoening gekozen wordt om snel tot een 

resultaat te komen, terwijl een procedure ten gronde in feite beter was voor de cliënt, zou een meer 

inhoudelijke beoordeling bovendien wenselijk zijn.   

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: toegang tot specialisten in het woninghuurrecht 

 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Toegang tot een (meer) kwaliteitsvolle juridische tweedelijnsbijstand, op basis van de 

voorkeurmateries van de pro deo-advocaat. 

- Bijdrage aan de preventie van procedures. Wanneer de advocaat over een 

gespecialiseerde kennis beschikt, zou het aantal procedures die gevoerd worden uit 

onwetendheid omtrent de werkelijke omvang van de in het geding zijnde rechten 

namelijk beperkt kunnen worden. 

o Effecten voor de Orde van Vlaamse Balies: 

- Nood aan het ontwikkelen en verder verspreiden van good practices, waarbij de 

rechtszoekende toegang krijgt tot een pro deo-advocaat op basis van voorkeurmateries. 

o Effecten voor de overheid: 

- Bijdrage aan de beschikbaarheid van een snelle, accurate en toegankelijke procedure. 

 

Beleidsoptie 2: aanpassing van de vergoeding voor pro deo-advocaten 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Toegang tot een (meer) kwaliteitsvolle juridische tweedelijnsbijstand, waarbij het geschil 

zo optimaal mogelijk in het belang van de cliënt afgehandeld wordt. In het bijzonder 

dient het verzoenen gelijkwaardig vergoed te worden, waardoor het aantal succesvolle 
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verzoeningspogingen kan toenemen en geschillen op een snelle, goedkope en 

eenvoudige manier kunnen worden afgehandeld. 

o Effecten voor de overheid en de Orde van Vlaamse Balies: 

- Nood aan het aanpassen van puntensysteem ter vergoeding van de pro deo-advocaat, 

waardoor in het bijzonder het verzoenen gelijkwaardig vergoed wordt. Aangezien het 

aantal procedures ten gronde hierdoor kan afnemen, zijn er geen eenduidige financiële 

gevolgen. 

- Nood aan verdere uitbouw kwaliteitscontrole tweedelijns juridische bijstand. 

- Bijdrage aan de beschikbaarheid van een snelle, accurate en toegankelijke procedure, 

complementair aan de beleidsopties die onder knelpunt C.2.3 worden voorgesteld. 

C.2.3 De facultatieve minnelijk schikking (art. 731-733 Ger. W.) 

 

1. Bevindingen 

In de werkgroep werd eensgezind bevestigd dat de vrijwillige oproep in verzoening intrinsiek zeer 

waardevol is247. Deze procedure kan met name op een snelle, eenvoudige, goedkope en discrete 

manier leiden tot een oplossing voor een geschil. Daarenboven kan de verzoening ervoor zorgen dat 

de relatie tussen huurder en verhuurder wordt hersteld. De oproep in verzoening zou evenwel 

slechts in ongeveer 20% van de gevallen succesvol zijn. Het welslagen zou met name samenhangen 

met de aard van het geschil, waarbij er weinig kans op succes is bij zuiver financiële geschillen. 

Bovendien zouden zowel de huurder als de verhuurder onvoldoende bekend zijn met de bijkomende 

kans die hen geboden wordt om het geschil zo op een laagdrempelig manier op te lossen248. 

In de werkgroep bestond bijgevolg consensus omtrent het nut van een sensibiliseringscampagne. 

Ook over de doelgroep van een dergelijke maatregel bestond eensgezindheid. Huurders-en 

verhuurdersorganisaties lijken hun leden immers reeds bewust te maken van het bestaan van deze 

procedure. Een sensibiliseringscampagne zou dan ook gericht moeten zijn op niet-aangesloten 

huurders en verhuurders. In de praktijk kan daartoe bij het brede publiek worden ingezet op het 

bekendmaken van de procedure tot oproep in verzoening of door het verlenen van publiciteit aan de 

eerstelijnsbijstand die door huurders- en verhuurdersorganisaties geboden wordt.  

Ook werd gesteld dat het nuttig zou zijn om een vormingsaanbod voor intermediaire organisaties 

(OCMW’s, CAW’s, Netwerk Tegen Armoede, enzovoort) te organiseren omtrent juridische aspecten 

van woninghuur. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan bewustmaking inzake het belang en 

de voordelen van de facultatieve minnelijk schikking (‘oproep in verzoening’). Meer algemeen kan 

het eveneens de bedoeling zijn om de omvang van de rechten en plichten van huurder en verhuurder 

te verduidelijken en op die manier een bijdrage te leveren aan de preventie van conflicten.  

Volgens huurders- en verhuurdersorganisaties wordt momenteel regelmatig de vraag gesteld om 

vorming te geven (‘basiscursus huurrecht’).. Door de beperkte omvang van de beschikbare middelen 

op dergelijke verzoeken tot vorming echter niet altijd ingegaan worden. Om een basisopleiding 
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 Door de Verenigde Eigenaars werd bijvoorbeeld gesteld dat zij hun leden altijd zullen aanraden om deel te 
nemen aan een procedure tot oproep in verzoening. Het gezag van de vrederechter zou in vele gevallen zelfs 
reeds volstaan om tot een oplossing te komen. 
248

 Parl. St. Senaat, 2007-08, nr. 4-693/5, p. 9. 
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inzake de juridische aspecten van woninghuur op een meer systematisch wijze aan te bieden, lijkt 

een verhoging van de werkingsmiddelen noodzakelijk.  

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: sensibilisering inzake de facultatieve minnelijke schikking (‘oproep in verzoening’) 

Voorgesteld wordt om een bewustmakingscampagne op te starten door de Vlaamse overheid. De 

bedoeling is om huurders en verhuurders meer vertrouwd te maken met het bestaan, de voordelen  

en het belang van de procedure tot oproep in verzoening. Ook intermediaire organisaties dienen 

betrokken te worden. 

Tegelijkertijd kunnen een aantal andere elementen beter bekend gemaakt worden, zoals de 

mogelijke gevolgen van huurachterstallen en/of de mogelijkheden die bestaan op vlak van 

rechtsbijstand249. Huurders zouden bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen 

van een huurachterstand. De misvatting zou meer specifiek leven dat men in België niet op straat kan 

gezet worden (effectieve uitdrijving)250. 

Beleidsoptie 2: ondersteunen van een vormingsaanbod voor intermediaire organisaties 
 

Om de juridische aspecten van woninghuur verder bekend te maken, wordt voorgesteld om 

middelen vrij te maken voor een meer uitgebreid en structureel opleidingsaanbod. Daardoor zouden 

bijvoorbeeld huurders- en verhuurdersorganisaties in staat kunnen worden gesteld om meer 

vorming te verlenen aan intermediaire organisaties, zoals aan CAW’s of OCMW’s. Momenteel wordt 

de vraag naar opleiding wel gesteld, maar kan bij gebrek aan middelen aan deze behoefte niet 

voldaan worden. Er is dus nood aan een meer uitgebreide basisvorming inzake procedures voor 

intermediaire organisaties. Naast het bestaan en het belang van de procedure tot oproep in 

verzoening, zouden vooral de rechten en plichten van de partijen bij de woninghuurovereenkomst 

moeten verduidelijkt worden. 

 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: sensibilisering inzake de facultatieve minnelijke schikking (‘oproep in verzoening’) 

 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Zowel huurders als verhuurders kunnen beter bewust worden van het bestaan en het 

belang van de mogelijkheid tot minnelijke schikking. De bereidheid om aan de 

zogenaamde ‘oproep in verzoening’ actief te participeren kan daardoor verhogen, 

waardoor uiteindelijk het aantal succesvolle minnelijke schikkingen kan toenemen. 

o Effecten voor de overheid: 

- Inzet van middelen om een sensibiliseringscampagne op te zetten. 

- Bijdrage aan de realisatie van de doelstelling om de toegang tot een snelle, accurate en 

toegankelijke procedure te waarborgen. 
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 WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar 
een maximale preventie, 2004, p. 27 en 32. 
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 NETWERK TEGEN ARMOEDE, Dossier uithuiszetting huurders, Brussel, 2011, p. 10. 
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Beleidsoptie 2: het ondersteunen van een vormingsaanbod  

 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Zowel huurders als verhuurders kunnen inhoudelijk beter worden geïnformeerd bij hun 

contacten met intermediaire organisaties.  

- Huurders en verhuurders kunnen zich beter bewust worden van de mogelijkheden om 

een bestaand geschil op te lossen, in het bijzonder door de vertrouwdheid met de 

procedure tot oproep in verzoening te verhogen. Eveneens kan bijgedragen worden aan 

de preventie van conflicten, doordat de precieze omvang van de rechten en plichten van 

huurder en verhuurder beter gekend is. 

o Effecten voor de intermediaire organisaties: 

- Wanneer middelen worden vrijgemaakt om een meer structureel vormingsaanbod uit te 

werken, wordt beantwoord aan een behoefte die momenteel bij deze organisaties zou 

bestaan.  

- Kennis en vertrouwdheid met juridische aspecten van woninghuur wordt vergroot, 

waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan toenemen. 

o Effecten voor de overheid 

- Inzet van middelen om een vormingsaanbod mogelijk te maken. 

- Bijdrage aan de doelstelling om de toegankelijkheid van de wetgeving  te waarborgen. 

- Bijdrage aan de preventie van conflicten. 

C.2.4 De bestaande formule van de verplichte verzoeningspoging (artikel 1344septies Ger. W.) 

 

1. Bevindingen 

Bij het begin van de geschilfase moet de vrederechter nagaan of verzoening tussen partijen mogelijk 

is. Dit onverminderd de mogelijkheid om tot een vrijwillige minnelijke schikking over te gaan 

(artikelen 731, 732 en 733 Ger. W.). In de rechtsleer wordt daarbij vooral kritiek geuit op het feit dat 

de poging tot verzoening verplicht is. Verzoening zou immers essentieel op vrijwilligheid steunen, 

waardoor een verplichte verzoening in feite een contradictie vormt en dus niet meer zou betekenen 

dan een nutteloos procedurevoorschrift251. Andere auteurs wijzen daarentegen op de 

doorslaggevende rol van de vrederechter voor de invulling en het welslagen van de 

verzoeningsprocedure252. 

Tijdens de besprekingen in de werkgroep werd gesteld dat de regeling van artikel 1344septies 

Gerechtelijk Wetboek na de wetswijziging van 2008 nog weinig inhoudt. Om aan de verplichte 

verzoeningspoging te beantwoorden, zou het al volstaan om eenvoudigweg  te vragen of verzoening 

mogelijk is en dit op het zittingsblad te acteren. Door het feit dat dit wordt nagegaan in de 

geschilfase zou er ook nog weinig ruimte zijn om te bemiddelen. Partijen hebben immers 

gerechtskosten gemaakt, eventueel ook een advocaat aangesteld, en zouden nog veel minder bereid 

zijn om toegevingen te doen.  
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 ALLEMEERSCH, B. en WAGNER, K., “Stand van zaken en actuele ontwikkelingen inzake het geding”, R.W., 2003-
04, p. 1122 en Parl. St. Senaat, 2007-08, nr. 4-693/5 p. 18. 
252

 DAMBRE, M. en HUBEAU, B., “Twee nieuwigheden in het huurrecht ”, NjW, 2003, p. 402 ev. 



102 
 

Volgens de ORDE VAN VLAAMSE BALIES (OVB) zou de vrederechter hiervoor bovendien noch de tijd, noch 

de ervaring en de vaardigheden hebben. Verzoenen zou namelijk een andere ingesteldheid vergen 

dan recht spreken (belangen  vs. standpunten), wat onverenigbaar zou zijn in één persoon. Volgens 

het OVB zou het dan ook nuttiger zijn mocht de vrederechter verplicht moeten verwijzen naar een 

(daartoe opgeleide) bemiddelaar in kader van de Bemiddelingswet (artikelen 1727-1737 Ger. W.). 

Aan deze verwijzing zou dan eventueel ook een sanctie kunnen gekoppeld worden wanneer 

onredelijk zou geweigerd worden om deel te nemen aan een bemiddeling. De taak van de 

vrederechter zou er dan meer bepaald uit bestaan om de partijen te informeren over de 

mogelijkheid tot bemiddeling, een voorstel te doen, en ingeval van een onredelijke weigering een 

sanctie ten laste de desbetreffende partij te leggen. Wanneer geen oplossing bereikt wordt, kan 

binnen de 15 dagen een rechtsdag vastgelegd worden. Ook wanneer geen minnelijke regeling kan 

gevonden worden, zouden dus weinig tijd en middelen verspild worden. Wat de kosten betreft, is het 

zo dat bij aanvang van de bemiddeling een protocol wordt opgesteld waarin de partijen hierover 

afspraken maken. Het tarief van een bemiddelaar zou daarbij 90 tot 120 euro bedragen. Bestaat er 

geen overeenstemming over de kosten en kan dus geen bemiddelingsprotocol bereikt worden, dan 

gaat de zaak terug naar de rechter. Dit zou echter zelden voorkomen. 

Verder werd door het OVB beargumenteerd dat tijdens de bemiddeling de communicatie tussen de 

partijen kan hersteld worden en dat er opnieuw ruimte kan ontstaan om te komen tot een minnelijke 

oplossing. Een procedure ten gronde zou op die manier kunnen vermeden worden. Daarnaast zou de 

bemiddelaar ook een vertrouwenspersoon kunnen vormen, waaraan informatie kan prijs gegeven 

worden die men aan de rechter (die later eventueel nog een beslissing ten gronde moet nemen) 

nooit zou toevertrouwen. Vanuit de werkgroep werd evenwel opgemerkt dat een andere magistraat 

de rol van vertrouwenspersoon/bemiddelaar op zich kan nemen en dat dit niet noodzakelijk een 

bemiddelaar/advocaat moet zijn. 

CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS betwijfelen bovendien of de bereidheid zal kunnen 

gevonden worden om (een deel van) de bemiddelingskosten te dragen, zeker wanneer het gaat om 

flagrante gevallen of wanneer de huurder insolvabel is. Daarbij zou niet uit het oog mogen verloren 

worden dat volgens het Grote Woononderzoek 74% van de geschillen betrekking heeft op de 

huurwaarborg of huurachterstallen. Bij financiële geschillen, meer bepaald wanneer de huurder niet 

kan betalen, zou bemiddeling met name geen zinvolle optie zijn omdat de bijkomende kosten 

volledig door de verhuurder zouden moeten gedragen worden. Ongeveer 70-80% van de procedures 

zouden daarnaast bij verstek gevoerd worden. Ook in dergelijke gevallen zou bemiddeling zinloos 

zijn. Daarenboven zou rekening moeten gehouden worden met het feit dat een bijkomend 

tijdsbeslag vaak extra verlies aan huurinkomsten betekent. Er werd dan ook geconcludeerd dat 

slechts bij een beperkt aantal  huurgeschillen de randvoorwaarden aanwezig zijn om te komen tot 

een succesvolle bemiddeling. Vanuit deze vaststelling zou een algemene verplichting tot bemiddeling 

(met de bijkomende kosten en mogelijk tijdsverlies) problematisch zijn.  

Volgens eigenaarsorganisaties hebben vrederechters in gevallen waar een minnelijke regeling 

mogelijk is bovendien reeds voldoende instrumenten in handen om tot een oplossing te komen. 

Vanuit hun onpartijdigheid en praktijkervaring zouden zij dan ook de aangewezen personen zijn om 

een verzoening tot stand te brengen. Verder werd in de werkgroep gesteld dat het argument dat de 

vrederechter geen tijd zou hebben om te verzoenen niet correct zou zijn. Een vonnis schrijven duurt 

immers langer dan het louter bekrachtigen in een akkoordvonnis van hetgene dat door de partijen 

zelf bereikt werd. Volgens een vrederechter die aanwezig was in de werkgroep, zou de praktijk ook 
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uitwijzen dat wanneer partijen op gezag van de rechter voor aanvang van de zitting kort met elkaar 

moeten overleggen, in een groot aandeel van de geschillen reeds een oplossing kan bereikt wordt. 

De mogelijkheid daartoe wordt met het huidige 1344septies Ger. W. voorzien. Het onderliggende 

probleem zou dan ook vooral bij bepaalde vrederechters zelf liggen, en met name bij de manier 

waarop de mogelijkheden tot verzoening en bemiddeling door hen worden ingevuld. Niet alleen de 

rechtszoekende, maar ook de vrederechter (en de advocaat) zou met deze mogelijkheden nog te 

weinig vertrouwd zijn. 

2.  Voorgestelde maatregelen 

Beleidsoptie 1: sensibilisering bij vrederechters inzake verzoening en bemiddeling 

Het bereiken van een minnelijk akkoord wordt als waardevol aanzien en zou een opwaardering 

verdienen. Bovendien werd vastgesteld dat wanneer vrederechters hun rol actiever invullen, 

verzoening en bemiddeling een veel grotere kans op slagen hebben. Vrederechters zouden echter 

niet altijd voldoende vertrouwd zijn met deze instrumenten. Om dit gebrek aan kennis en ervaring op 

te vangen, wordt voorgesteld om een vorming en/of good practices inzake verzoening en 

bemiddeling in te voeren en te verspreiden. 

Daarnaast kan vastgesteld worden dat door het VAST BUREAU VOOR STATISTIEK EN WERKLASTMETING 

(VBSW) afzonderlijk gegevens per kanton worden bijgehouden met betrekking tot de ‘minnelijke 

schikking’. Het gaat daarbij om alle processen-verbaal in kader van verzoening, ongeacht of de 

verzoening al dan niet werd opgelegd door de wet253. Overwogen kan worden om de minnelijke 

schikking zwaarder te laten doorwegen in de organisatie en interne werking van de vredegerechten, 

bijvoorbeeld door meer belang te hechten aan het aantal minnelijke schikkingen bij het bepalen van 

het personeelseffectief. 

Beleidsoptie 2: sensibilisering van de rechtszoekende 

Aansluitend bij de beleidsoptie ‘sensibilisering inzake de facultatieve minnelijke schikking’, zoals 

vermeld onder knelpunt C.2.3, kan de rechtszoekende eveneens beter geïnformeerd worden over de 

mogelijkheden inzake verzoening en bemiddeling bij aanvang van de procedure voor de 

vrederechter. Voorgesteld wordt om net zoals bij echtscheidingszaken een informatiefolder toe te 

voegen aan de gerechtsbrief, waarbij de burger geïnformeerd wordt over alle voorliggende 

mogelijkheden (verzoening, bemiddeling, procedure ten gronde, enzovoort). 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: sensibilisering bij vrederechters inzake verzoening en bemiddeling 

 
o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Huurders en verhuurders kunnen een beroep doen op een vrederechter die beter 

vertrouwd is met het verzoenen en bemiddelen en die, waar mogelijk, daardoor sneller 

gebruik zal maken van deze wijzen van conflictoplossing. Ook het aanzetten van 
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 Meer bepaald worden gegevens bijgehouden omtrent de aanvragen tot minnelijke schikking, de processen-
verbaal van verzoening, de processen-verbaal van niet verzoening en de processen-verbaal van verdaging. Zie: 
http://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/hoven_en_rechtbanken, geraadpleegd op 05.01.2015. 
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vrederechters tot een meer actieve houding bij het nagaan of de 

verzoening/bemiddeling mogelijk is, kan het aantal succesvolle minnelijke schikkingen 

doen toenemen. Huurders en verhuurders kan op die manier een snelle en goedkope 

manier een oplossing geboden worden voor hun conflict, terwijl zo eveneens een aanzet 

wordt geboden om de relatie tussen huurder en verhuurder te herstellen. 

o Effecten voor de vrederechters: 

- Door het verspreiden van good practices, vorming en eventuele ingrepen in de interne 

organisatie kunnen  vrederechters meer bewust gemaakt worden van de mogelijkheden 

tot verzoening en bemiddeling. Ook worden zij aangemoedigd om meer actief op zoek te 

gaan naar minnelijke oplossingen. 

o Effecten voor de overheid: 

- Eventuele inzet van middelen om het verspreiden van good practices, vorming en 

ingrepen in de interne organisatie te realiseren. 

- Bijdrage aan de doelstelling om de toegang tot een snelle en toegankelijke procedure te 

waarborgen. 

Beleidsoptie 2: sensibilisering van de rechtszoekende 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 
- Huurders en verhuurders worden geïnformeerd over alle mogelijkheden tijdens de 

procedure voor de vrederechter. Daardoor worden zij in het bijzonder beter in staat 

gesteld om zelf mee bepalen welke handelswijze in het voorliggende geschil het meest 

aangewezen is. 

o Effecten voor de overheid: 

- Eventuele inzet van middelen om een sensibiliseringscampagne op te zetten, 

bijvoorbeeld aan de hand van een folder die toegevoegd wordt aan de gerechtsbrief. 

- Bijdrage aan de doelstelling om de toegang tot justitie te waarborgen. 

C.2.5 Toegang tot een snelle, accurate en toegankelijke buitengerechtelijke 

bemiddelingsinstantie 

 

1. Bevindingen 

Onder huurders- en verhuurdersorganisaties bestaat consensus dat de beperkte middelen moeten 

ingezet worden ter versterking en bekendmaking van bestaande instrumenten, eerder dan dat 

nieuwe instrumenten zouden moeten ingevoerd worden. De eventuele invoering van nieuwe 

buitengerechtelijke instrumenten kon bijgevolg op weinig bijval rekenen. Gevreesd wordt namelijk 

dat voor de betrokkenen de vertrouwdheid met de mogelijke instrumenten tot 

geschilbeslechting/oplossing verder uitgehold zou kunnen worden. Ook werd aangehaald dat de 

resultaten van de pilootprojecten inzake paritaire commissies eerder negatief waren, met onder 

andere een zeer gering aantal klachten die de commissies bereikten. Buitengerechtelijke 

geschiloplossing zou dan ook inefficiënte en ineffectieve inzet van overheidsmiddelen betekenen254.  

Verhuurdersorganisaties stelden daarnaast dat ook rekening moet gehouden worden met de 

specificiteit van huurgeschillen. In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld bij de Geschillencommissie 
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 NOËL, F., GOOSSENS, L. en BERNARD, N. (ea.), Studie over het opstarten van pilootprojecten voor paritaire 
huurcommissies in Brussel, Charleroi en Gent, 2007, p. 94. 
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Reizen het geval is, gaat het niet om situaties die afgelopen zijn op het moment dat het geschil moet 

opgelost of beslecht worden. De ruimte om tot een bemiddelde oplossing te komen zou daardoor 

sterk beperkt zijn. Anderzijds wordt doorgaans aangenomen dat de bereidheid om tot een minnelijke 

oplossing te komen groter is wanneer partijen samen verder moeten. Volgens huurdersorganisaties 

zou de capaciteit van de vrederechters om tot een oplossing te komen dan weer worden onderschat. 

Vaak zou zelfs geen bemiddeling nodig zijn en zou het gezag van de vrederechter volstaan. 

Om deze redenen werd in geen enkele voor de voorgestelde beleidsopties een meerwaarde gezien. 

Volledigheidshalve worden de verschillende besproken pistes hierna wel nog kort omschreven. 

2.  Voorgestelde wetswijzigingen 

Beleidsoptie 1: Invoering van paritaire huurcommissies 

Voorgesteld werd om paritaire huurcommissies op te richten naar Nederlands voorbeeld. In 

vergelijking met België zouden huurders in Nederland namelijk veel vaker deelnemen aan de 

procedures die zich afspelen voor deze huurcommissies255. De drempel tot een commissie die wordt 

samengesteld door huurders- en verhuurdersorganisaties zou namelijk lager zijn dan de drempel tot 

de gerechtelijke wereld.  

Beleidsoptie 2: een voorafgaande buitengerechtelijke procedure (Ierland) 

Een ander mogelijk model was het Ierse ‘Private Residential Tenancies Board’ (PRTB). In Ierland 

kunnen aan deze instantie namelijk huurgeschillen en conflicten omtrent burenhinder voorgelegd 

worden. De geschillen worden daarbij behandeld in een buitengerechtelijke en/of een gerechtelijke 

fase, waarbij in de buitengerechtelijke fase twee verschillende sporen mogelijk zijn.  

Wanneer een geschil zich aandient, wordt met name eerst en vooral nagegaan of verzoening tussen 

de partijen mogelijk is. De bemiddeling berust immers op vrijwilligheid. De bemiddelingsprocedure 

verloopt discreet en in aanwezigheid van een neutrale bemiddelaar. Naast het trachten te verzoenen 

van beide partijen is de taak van deze laatste ook om het eventuele akkoord op schrift te stellen en 

aan de huurder en de verhuurder te bezorgen. Zij moeten na een wachttermijn aangeven of ze al dan 

niet akkoord zijn met het bereikte resultaat. Wanneer beide partijen zich in de resultaten kunnen 

vinden, wordt het akkoord juridisch bindend. 

Wanneer tijdens deze buitengerechtelijke fase echter blijkt dat een verzoening niet haalbaar is, 

wordt een ambtenaar aangesteld die op basis van de gegevens die de partijen aanreiken een oordeel 

velt over hoe het geschil zou moeten beslecht worden. Net zoals bij de bemiddelingsprocedure 

wordt het resultaat aan beide partijen bezorgd en moeten zij na een wachttermijn aangeven of ze al 

dan niet akkoord gaan. Wanneer huurder en verhuurder geen verzet aantekenen, wordt de beslissing 

juridisch bindend. 

Een gerechtelijke procedure kan daarnaast aangevat worden in vier gevallen: a) de verzoening heeft 

niet tot het gewenste resultaat geleid; b) de beslissing van de bevoegde ambtenaar wordt niet 

aanvaard; c) een van de partijen eist een procedure ten gronde; of d) het ‘Private Residential 
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Tenancies Board’ verwijst de zaak rechtstreeks naar de procedure ten gronde (bijvoorbeeld in geval 

van imminente schade aan het gehuurde goed)256. 

C.2.6 Betaalbaarheid en  woonzekerheid voor de huurder en rendementswaarborgen voor de 

verhuurder op de private huurmarkt 

 

1. Bevindingen 

Uit de resultaten van het Grote Woononderzoek blijkt dat geschillen tussen huurders en verhuurders 

niet zelden betrekking hebben op huurachterstallen257. Voor de huurder houdt dit verband met de 

groeiende problematiek inzake betaalbaarheid op de private huurmarkt, terwijl toenemende risico’s 

op wanbetaling langs verhuurderzijde gevolgen hebben voor het rendement van de verhuring. 

Verhuurders stellen zich daardoor selectiever op bij het aanvaarden van een kandidaat-huurder en 

zullen sneller een gerechtelijke procedure inleiden om huurverlies te voorkomen. Dit laatste heeft 

dan weer tot gevolg dat er zeer weinig ruimte is voor bemiddeling wanneer zich problemen in de 

relatie tussen huurder en verhuurder voordoen. 

Een aantal organisaties die de belangen van minder gegoede bevolkingsgroepen vertegenwoordigen 

pleiten bijgevolg voor de herinvoering van de verplichte voorafgaandelijke verzoeningspoging (bij 

vorderingen tot uithuiszetting)258. Zij wijzen daarbij op de voordelen van verzoening om de relatie 

tussen huurder en verhuurder te herstellen. Een ander voordeel zou bovendien kunnen zijn dat de 

diverse bemiddelings- en welzijnsinstanties reeds voor de geschilfase, met name op het moment van 

de indiening van het verzoek tot verzoening, op de hoogte kunnen worden gebracht van de 

bestaande problemen. Op het moment dat het geding ten gronde werd ingeleid voor de 

vrederechter, zouden de randvoorwaarden om te komen tot verzoening immers nog nauwelijks 

aanwezig zijn259.  

In  die zin werd in 2004 reeds een wetsvoorstel ingediend om de kennisgave aan het OCMW van 

artikel 1344ter Gerechtelijk Wetboek te koppelen aan de toen nog verplichte, voorafgaandelijke 

oproep in verzoening260. Voor verhuurders zou dit evenwel een de bijkomende termijn voor het 

verkrijgen van een beslissing ten gronde kunnen betekenen, met bijkomende huurverliezen tot 

gevolg. De VERENIGDE EIGENAARS zijn dan ook uitdrukkelijk tegen het herinvoeren van een verplichte, 

voorafgaandelijke verzoeningspoging. Het NETWERK TEGEN ARMOEDE stelt daarentegen voor om 

tegelijkertijd een (nieuw) instrument te creëren dat er op gericht is om het rendement van de 

verhuurder te waarborgen (zie verder).  

Daarnaast werd voorgesteld om in te zetten op bemiddeling op de private huurmarkt door de lokale 

huisvestings- en welzijnssector. Ook op lokaal niveau zou het daarbij vooral belangrijk zijn om 

vroegtijdig te kunnen ingrijpen (vermijden van verzuren relatie huurder-verhuurder, beperken van 
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 www.citizensinformation.ie/en/housing/renting_a_home/disputes_between_landlords_and_tenants.html  
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 HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde, Leuven, 
Steunpunt wonen, 2015, p. 8 ev. 
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 Het gaat om voorstellen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede. Zie: 
COUCKUYT, H. en JOOS, L., Preventie van uithuiszetting in de regio Dendermonde, 2012, p. 25 en NETWERK TEGEN 

ARMOEDE, Dossier uithuiszetting huurders, Brussel, 2011, p. 10. 
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 WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar 
een maximale preventie, 2004, p. 25. 
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 Parl. St. Senaat, 2004-05, nr. 3-1268/1. 
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huurachterstallen). Het versterken van de (proactieve) begeleiding van huurders zou dan ook tot 

aanbeveling strekken261. Naast een gebrek aan financiële mogelijkheden beschikken sommige 

huurders immers niet over de vaardigheden om zelfstandig te wonen, waardoor een inbreuk kan 

ontstaan op bijvoorbeeld de verplichting om de woning te herstellen en te onderhouden. Om 

conflicten te vermijden zouden dergelijke huurders dan ook meer ondersteuning moeten krijgen om 

aan hun huurdersverplichtingen te voldoen. De CAW’s zouden bovendien aangeven dat de 

begeleiding en bemiddeling die zij aanbieden in de sociale huisvesting succesvol is.   

Om naar analogie met de sociale huurmarkt  (sterker) in te zetten op begeleiding en bemiddeling, 

wordt door de sector van de OCMW’s echter ook opgemerkt dat bijkomende middelen noodzakelijk 

zijn om een dergelijke tijdsintensieve taak op te nemen262. Zo blijft de tussenkomst van het OCMW 

bij een vordering tot uithuiszetting door een gebrek aan middelen momenteel beperkt tot het 

versturen van een brief wanneer het gaat om door het OCMW niet-gekende personen. Nochtans 

wordt het louter versturen van een brief (met daarin een aanbod tot bijstand) als onvoldoende 

aangevoeld, onder meer omdat het doelpubliek deze brieven gewoonweg niet zou lezen263. Het 

uitvoeren van huisbezoeken is echter tijdsintensief en wordt net als andere uitbreidingen van het 

takenpakket niet als realistisch aanzien binnen de bestaande budgettaire context.  

Het beschikbaar stellen van meer middelen voor het opstarten en versterken van initiatieven door de 

lokale welzijns- en huisvestingssector lijkt dus noodzakelijk om meer proactief te werk te kunnen 

gaan. Zoals hoger werd aangehaald, lijkt het echter niet aangewezen om in te zetten op het creëren 

van nieuwe, bijkomende bemiddelingsinstanties en procedures. Gezien dit eveneens de inzet van 

omvangrijke bijkomende middelen zou vergen door de Vlaamse overheid, wordt dit binnen het 

bestaande budgettaire kader zelfs niet als realistisch ingeschat. Wel zou versterkt kunnen ingezet 

worden op het bestaande instrumentarium. 

Tot slot werd opgemerkt dat de communicatie tussen justitie en welzijnswerk zou moeten worden 

verbeterd264. Bij de procedure inzake uithuiszetting zouden OCMW’s bijvoorbeeld ook op de hoogte 

moeten gebracht worden van het uiteindelijke vonnis. Op die manier zou dan onder meer beter 

kunnen nagegaan worden of het zinvol is om beroep aan te tekenen en welke bijstand aan het 

uitgedreven gezin kan verleend worden. 
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 Volgens de Vereniging voor Steden en Gemeenten is de ‘LAC-huisvesting’-werking die bijvoorbeeld in Genk 
bestaat een goed voorbeeld van preventie van uithuiszetting in de sociale huisvestingssector. Hier organiseert 
het OCMW, in samenspraak met de sociale verhuurders, een LAC (lokale adviescommissie) voor sociale 
huurders die dreigen uit huis gezet te worden. Samen wordt een oplossing gezocht, met bevredigende 
resultaten tot gevolg. 
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 Voorgesteld wordt om te werken met een toelage op basis van het aantal bemiddelingspogingen of een 
toelage te koppel aan een verdere professionalisering van de interventie door de OCMW’s. Zie: WERKGROEP 

‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar een maximale 
preventie, 2004, p. 32. 
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 WERKGROEP ‘GERECHTELIJKE UITHUISZETTING’ VAN DE AFDELING OCMW’S VAN VVSG, Gerechtelijke uithuiszetting. Naar 
een maximale preventie, 2004, p. 23-24. 
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 COUCKUYT, H. en JOOS, L., Preventie van uithuiszetting in de regio Dendermonde, 2012, p. 65. 
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2.  Voorgestelde wetswijzigingen 

Beleidsoptie 1: het stimulerend instrumentarium versterkt inzetten 

Voorgesteld wordt om het bestaande instrumentarium te verruimen of te versterken. Er wordt onder 

meer gedacht worden aan: 

- Het uitbreiden van het stelsel van de huursubsidie/huurpremie, gekoppeld aan een 

maximum huurprijs; 

- Versterking en evaluatie van het systeem van het Huurgarantiefonds/Fonds ter preventie 

van uithuiszettingen; 

- Uitbreiding van het aanbod van de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) 

 

Opgemerkt moet daarbij worden dat eensgezindheid bestaat over de meerwaarde van het 

basisprincipe van het Fonds ter preventie van uithuiszettingen. De manier waarop het Fonds werd 

uitgewerkt zorgt echter voor toegangsdrempels, een teveel aan formaliteiten en wantrouwen bij 

verhuurders en vrederechters. Zo moet de rechter momenteel eerst vaststellen dat de huurder zijn 

verplichtingen niet nakomt, moet vervolgens een afbetalingsplan worden opgesteld en zal het Fonds 

uiteindelijk pas tussenkomen wanneer dit plan niet wordt opgevolgd. Beter zou zijn mocht het Fonds 

meteen tussenkomen. 

Beleidsoptie 2: het invoeren van een nieuw instrument om het rendement van de verhuurder te 

waarborgen en ruimte voor verzoening te creëren 

Een aantal organisaties die de belangen van minder gegoede bevolkingsgroepen vertegenwoordigen 

pleiten voor de herinvoering van de verplichte voorafgaandelijke bemiddelingspoging (of toch 

minstens bij vorderingen tot uithuiszetting)265. Gelet op de (extra) huurverliezen die de bijkomende 

termijn voor het verkrijgen van een beslissing ten gronde voor de eigenaar betekent, wordt 

voorgesteld om tegelijkertijd een nieuw instrument te creëren dat er op gericht is om het rendement 

van de verhuurder te waarborgen en ruimte voor verzoening te scheppen.  

In die optiek verwijst het NETWERK TEGEN ARMOEDE naar een systeem dat in de stad Keulen in Duitsland 

bestaat. Wanneer een vordering tot uithuiszetting wordt ingeleid, komt het lokale bestuur tussen en 

wordt uitstel gevraagd. Tijdens deze periode wordt getracht om door bemiddeling de uitzetting te 

voorkomen, of wordt gezocht naar herhuisvesting voor de betrokken persoon en zijn gezin. In 

tussentijd worden de huur en de huurachterstallen jegens de verhuurder overgenomen. De stad 

maakt vervolgens afspraken met de huurder omtrent blijven of herhuisvesting, begeleiding, aflossing 

of kwijtschelding van de schuld, enzovoort266.  

In het algemeen wensen de actoren evenwel eerder in te zetten op bestaande instrumenten, 

waaronder de versterking van inkomensondersteunende maatregelen. Het systeem van de stad 

Keulen wordt als interessant aanzien, maar lijkt binnen de budgettaire context geen realistische 

mogelijkheid. Deze beleidsoptie wordt dan ook alleen voor de volledigheid weergegeven. 

                                                           
265

 Het gaat om voorstellen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede. Zie: 
COUCKUYT, H. en JOOS, L., Preventie van uithuiszetting in de regio Dendermonde, 2012, p. 25 en NETWERK TEGEN 

ARMOEDE, Dossier uithuiszetting huurders, Brussel, 2011, p. 10. 
266

 NETWERK TEGEN ARMOEDE, Dossier uithuiszetting huurders, Brussel, 2011, p. 12. 
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3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie: het stimulerend instrumentarium versterkt inzetten 

o Effecten voor huurders: 
- Voor huurders worden problemen van betaalbaarheid en selectie versterkt opgevangen 

en kan in het bijzonder meer ruimte ontstaan om te komen tot een minnelijk akkoord. 

Door risico’s voor de verhuurder te beperken, wordt de nood om zeer snel een 

gerechtelijke procedure in te leiden om huurverlies te voorkomen namelijk verminderd. 

o Effecten voor verhuurders: 
- Het rendement van verhuurders wordt beter gegarandeerd. Door het versterken van het 

stelsel van de huursubsidies wordt de betaalbaarheid namelijk vergroot, terwijl het 

Fonds ter preventie van uithuiszettingen en het uitbreiden van het aantal SVK-woningen 

ook de risico’s bij verhuring kan verminderen. 

o Effecten voor de overheid: 

- Inzet van bijkomende middelen om het stimulerend instrumentarium te versterken. 

- Evaluatie en bijsturing van het mechanisme van het Fonds ter preventie van 

uithuiszettingen. 

- Bijdrage aan de doelstellingen van artikel 3 en 4 van de Vlaamse Wooncode en meer 

bepaald door de betaalbaarheid en de woonzekerheid van de huurder te garanderen, en 

tegelijkertijd het rendement voor de verhuurder te waarborgen. 
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D. Conclusie  

Er bestaat binnen de werkgroep eensgezindheid over het feit dat de bestaande instrumenten en 

procedures volstaan en het bijgevolg niet aangewezen is om nieuwe instrumenten te creëren. Wel 

kunnen een aantal instrumenten versterkt of geoptimaliseerd worden: 

- wat de juridische bijstand betreft, worden de beperkte middelen best ingezet op het 

versterken en optimaliseren van de tweedelijnsbijstand. Prioriteiten zijn de kwaliteit en 

de verloning van de pro deo-advocaten. Voorgesteld wordt om zowel de toegang tot in 

het woninghuurrecht gespecialiseerde advocaten te verbeteren, als de vergoeding voor 

pro deo-advocaten aan te passen via onder meer het aanpassen van het puntensysteem 

bij verloning voor prestaties als de verzoening (knelpunt C.2.2, beleidsopties 1 en 2). 

- Wat betreft de gerechtelijke procedures, is het aangewezen dat de mogelijkheid van de 

“facultatieve minnelijke schikking (‘oproep in verzoening’)” beter benut zou worden door 

huurders en verhuurders. De vrijwillige oproep in verzoening is intrinsiek zeer waardevol 

en kan op een snelle, eenvoudige, goedkope en discrete manier leiden tot een oplossing 

voor een geschil. Voorgesteld wordt om via een sensibiliseringscampagne vanwege  de 

Vlaamse overheid de huurders en verhuurders meer vertrouwd te maken met het 

bestaan en de voordelen van de procedure tot vrijwillige oproep in verzoening. Eveneens 

wordt voorgesteld om meer middelen vrij te maken voor een meer uitgebreid en 

structureel vormingsaanbod gericht op intermediaire organisaties (knelpunt C.2.3, 

beleidsopties 1 en 2) 

- Inzake de gerechtelijke procedures kan eveneens de door de vrederechter verplichte 

verzoeningspoging opgewaardeerd en beter ingevuld worden. Om vrederechters hierin 

te ondersteunen kan vorming of het verspreiden van good practices hiertoe bijdragen. 

Eveneens kan overwogen worden om de minnelijke schikking (ongeacht of deze al dan 

niet opgelegd wordt door de wet) zwaarder te laten doorwegen in de organisatie en 

interne werking van de vredegerechten. Aansluitend bij de sensibilisering inzake de 

facultatieve minnelijke schikking kunnen de huurders en verhuurders beter geïnformeerd 

worden over de mogelijkheden inzake verzoening en bemiddeling bij de aanvang van de 

procedure (knelpunt C.2.4, beleidsopties 1 en 2). 

- Betreffende de juridisch-technische aspecten, bestond consensus omtrent het uitsluiten 

van de contractuele mogelijkheid tot arbitrage, net zoals reeds het geval is voor 

geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is (knelpunt C.1.2). 

- Inzake de betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurder en het rendement voor de 

verhuurder wordt voorgesteld om het stimulerend instrumentarium versterkt in te 

zetten. Het betreft het uitbreiden van het stelsel van de huursubsidie, de versterking en 

evaluatie van het Fonds ter preventie van uithuiszettingen en de uitbreiding van het 

aanbod aan SVK-woningen (C.2.6). 
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III. Werkgroep Huurprijs 

A. Beleidsdoelstellingen 

A.1 Strategische doelstellingen 

A.1.1 De Woninghuurwet267  

- Een stabiel, duurzaam en evenwichtig wettelijk kader creëren 

Bijdragen tot een goede rechtsbedeling door een duidelijke en voorspelbare 

reglementering tot stand te brengen, rekening houdend met de noodzakelijke 

bescherming van de huisvesting en de gewettigde belangen van de verhuurder. Creëren 

van een wettelijk kader dat een evenwicht tussen rechten en plichten van huurder en 

verhuurder realiseert.  

- Woonzekerheid met betrekking tot de gezinswoning bevorderen 

Waarborgen van een zekere stabiliteit en bescherming voor de huurder en zijn gezin 

door te bepalen dat huurovereenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor negen 

jaar wanneer zij betrekking hebben op de woning die de huurder, met instemming van 

de verhuurder, tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt. 

- Een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen 

De Woninghuurwet wil de vrijheid van de huurmarkt waarborgen en ervoor zorgen dat 

investeerders op de juiste wijze worden beloond. Daarom wordt een systeem van 

huurprijsregulering afgewezen en blijft de bepaling van de huurprijs bij het begin van de 

overeenkomst vrij. Als compensatie voor het principe van de negenjarige duur van de 

overeenkomst, kan de huurprijs bovendien geïndexeerd worden en is het onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk om aan de rechter de herziening van de huurprijs en de 

lasten te vragen. 

- Minimale woningkwaliteit waarborgen 

Waarborgen en specifiëren van de verplichting van de verhuurder om het gehuurde goed 

in goede staat van onderhoud te leveren en tijdens de duur van de overeenkomst in 

zodanige staat te onderhouden, zodat de woning beantwoordt aan de vereisten van 

menselijke waardigheid. 

A.1.2 De Vlaamse Wooncode  

- Betaalbaar wonen in Vlaanderen bevorderen  

                                                           
267

 Zie: Wetsontwerp tot uitbreiding van de bescherming van de gezinswoning, Parl. St. Kamer , 1990-91, nr. 
1357/1, p. 2 ev. 
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Het verzekeren van een passende en kwaliteitsvolle woning tegen een prijs of huur die 

geen onredelijke belasting vormt voor het gezinsinkomen.  

- Woningkwaliteit stimuleren  

Onder de term “woningkwaliteit” worden de concrete voorwaarden verstaan waaraan 

een woning moet voldoen om in overeenstemming te zijn met het grondrecht op 

behoorlijke huisvesting. Het gaat derhalve om de bouwtechnische kwaliteit, het comfort, 

de bezettingsgraad, de aangepastheid van de woning, de duurzaamheid, de kwaliteit van 

de woonomgeving, enzovoort. 

- Woonzekerheid van de huurder garanderen 

Het verzekeren van de mogelijkheid om in de woning te kunnen blijven wonen zolang dit 

in overeenstemming is met de persoonlijke behoeften van de huurder, voor zover het 

gaat om een woning waarvan de kwaliteit en de prijs het voor de bewoners waard zijn 

om de woonzekerheid na te streven. 

- De toegang tot een betaalbare en kwaliteitsvolle woning bevorderen 

Uitsluiting op de private huurmarkt tegengaan en toegangsdrempels beperken. 

Betaalbare kwaliteit voor de huurder en rentabiliteit voor de verhuurder op de private 

huurmarkt worden maximaal op elkaar afgestemd. 

- Beschikbaarheid  

Het waarborgen van een voldoende groot aanbod aan woningen die voldoen aan de 

kwalitatieve vereisten die de huurder stelt inzake prijs, ligging, kwaliteit, 

woningtypologie, enzovoort.  

 
A.2 Operationele doelstellingen 

A.2.1 Vrije bepaling van basishuurprijs  

- Een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen  

Vermijden dat er een kloof ontstaat tussen de markthuurprijzen en de gevraagde 

huurprijs, ten einde een behoorlijk rendement voor de verhuurder te waarborgen. 

- Misbruiken uitsluiten 

Verankeren van de basishuurprijs gedurende negen jaar om de woonzekerheid te 
garanderen en misbruiken tegen te gaan die eruit bestaan om systematisch 
nieuwe overeenkomsten te sluiten tegen telkens een hogere huurprijs. 

A.2.2 Indexering van de basishuurprijs  

- Een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen  
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Als tegengewicht voor de negenjarige duur van de huurovereenkomst kan de initieel 

bepaalde huurprijs van rechtswege aangepast worden aan de kosten van 

levensonderhoud. 

A.2.3 Herziening van de basishuurprijs  

- Een behoorlijk rendement voor de verhuurder garanderen  

Als tegengewicht voor de negenjarige duur van de huurovereenkomst kan de initieel 

bepaalde huurprijs aangepast worden in onderlinge overeenstemming of na rechterlijke 

tussenkomst.   

- Garanderen van huurprijsstabiliteit en woonzekerheid 

Voorkomen dat de minste wijziging aanleiding kan geven tot een herziening van de 

huurprijs, door te bepalen dat aan bepaalde drempels en voorwaarden moet voldaan zijn 

om over te kunnen gaan tot herziening. 

A.2.4 Kosten en lasten  

- Garanderen contractuele vrijheid, met voorkeur voor de werkelijke kosten en lasten 

Behoud van het uitgangspunt dat partijen vrij overeen kunnen komen hoe de kosten en 

lasten verbonden aan de huur tussen hen verdeeld worden. Het kan daarbij gaan om de 

werkelijke kosten en lasten, maar in afwijking van dit principe kan ook uitdrukkelijk de 

keuze gemaakt worden om de kosten en lasten forfaitair vast te leggen. Iedere partij kan 

dan echter te allen tijde de herziening van de forfaitaire kosten en lasten vragen of de 

omzetting ervan in werkelijke kosten en lasten. 

- Beschermen van de huurder  

Beperken van de mogelijkheid om vrij te bepalen hoe de kosten en lasten verdeeld 

worden. Noch de onroerende voorheffing (artikel 5 Woninghuurwet), noch de kosten 

voor bemiddeling door een derde (artikel 5ter Woninghuurwet) kunnen ten laste van de 

huurder gelegd worden. 
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B. Probleemanalyse 

B.1 Aanleiding en situering 

B.1.1  Krachtlijnen van de Woninghuurwet 

De wet van 20 februari 1991 tot uitbreiding van de bescherming van de gezinswoning (de 

zogenaamde ‘Woninghuurwet’) werd ingevoerd om een nieuw woninghuurrecht tot stand te 

brengen dat ‘stabiel, duurzaam en evenwichtig’ moest zijn. Daarmee wou de regelgever in de eerste 

plaats een einde maken aan de tijdelijke huurwetten die zich in de jaren zeventig en tachtig van de 

vorige eeuw in snel tempo hadden opgevolgd. De essentie van de hervorming draaide uiteindelijk 

rond de duur van de overeenkomst, die principieel voorzien werd op negen jaar. Met deze regel wou 

de wetgever de woonzekerheid van de huurder en zijn gezin waarborgen. Om tegelijkertijd het 

rendement van de verhuurder te waarborgen, werd ieder stelsel van controle van de huurprijzen 

daarentegen uitdrukkelijk afgewezen. Naast een log administratief beheer werd immers aangehaald 

dat anders op termijn een kloof zou kunnen ontstaan tussen de toegepaste prijs en de marktprijs, 

met desinvestering in de immobiliënsector tot gevolg.  

De Woninghuurwet raakt dus niet aan de contractuele vrijheid bij het bepalen van de basishuurprijs. 

Om het redelijk en behoorlijk rendement op de investering van de verhuurder op peil te houden, 

werd als tegengewicht voor het principe van de negenjarige huur bovendien voorzien in de 

mogelijkheid om de overeengekomen basishuurprijs van rechtswege te indexeren (artikel 1728bis 

Burgerlijk Wetboek en artikel 6 Woninghuurwet), net als om de huurprijs (onder controle van de 

rechter) te herzien wanneer aan bepaalde criteria is voldaan (artikel 7 Woninghuurwet). De regering 

oordeelde dus dat het niet opportuun was om prijsstijgingen kunstmatig af te stoppen, maar ging er 

anderzijds wel vanuit dat sterke en plotse stijgingen zouden afgevlakt worden door de verlenging van 

de duur en de daaruit voortvloeiende verlaging van het ritme van opeenvolging van contracten268. 

Bij de wetswijziging van 1997 werd vervolgens een drieledige doelstelling nagestreefd. De aanpassing 

van de Woninghuurwet werd met name ingegeven door de wens om a) misbruiken tegen te gaan; b) 

een oplossing uit te werken voor interpretatiemoeilijkheden en c) een bijkomende bescherming te 

bieden voor de meest kwetsbare huurders. Daarbij bleef het beoogde evenwicht, namelijk tussen de 

woonzekerheid van de huurder en het behoorlijk rendement van de verhuurder, vooropstaan. In het 

bijzonder werd namelijk vastgesteld dat, hoewel de huur voor een korte termijn bedoeld was als 

uitzonderingsregime, kortlopende contracten (voornamelijk in de steden) veeleer de regel dan de 

uitzondering waren geworden269. Om enerzijds de woonzekerheid te waarborgen en anderzijds het 

misbruik tegen te gaan dat eruit bestond om systematisch nieuwe overeenkomsten aan te gaan 

tegen telkens een hogere huurprijs, werden dan ook twee beperkingen ingevoerd op de principiële 

contractvrijheid bij het bepalen van de basishuurprijs. Het gaat meer specifiek om a) de blokkering 

van de basishuurprijs bij opeenvolgende woninghuurovereenkomsten van korte duur met 

verschillende huurders en b) de regel inzake de blokkering van de basishuurprijs bij voortzetting van 

een kortlopende overeenkomst met dezelfde huurder270. 

                                                           
268

 Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1357/1, p. 4 en Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1357/10, p. 3 (verslag Hermans en 
Mayeur). 
269

 VAN OEVELEN, A., “Wijzigingen in het huurrecht (wet van 13 april 1997)”, R.W., 1997-1998, p. 738. 
270

 Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 717/1, p. 2-3 en CARETTE, N., “Financiële aspecten van de 
woninghuurovereenkomst” in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure 2009, p. 193 ev. 
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B.1.2 Huurprijsevolutie, rendement en betaalbaarheid 

 

Onderzoek van het STEUNPUNT WONEN bracht de evolutie van de huurprijzen en de betaalbaarheid op 

de Vlaamse private markt in kaart271. Zo tonen VASTMANS en DE VRIESE op basis van administratieve 

data aan dat er in de periode 2000-2009 een gemiddelde jaarlijkse huurprijsstijging van 3% 

plaatsvond, terwijl er over dezelfde termijn sprake was van een stijging van de gezondheidsindex ten 

belope van 2%. In het Grote Woononderzoek wordt dan weer vastgesteld dat de huurprijs op de 

private markt in 2013 gemiddeld 562 euro bedroeg. Gecorrigeerd voor inflatie betekent dit een 

stijging van 8% ten opzichte van 2005 (Woonsurvey). Ook in dit onderzoek wordt bijgevolg 

geconcludeerd dat er sprake is van een gemiddelde reële huurprijsstijging van jaarlijks 1%. 

Tegelijkertijd bleek uit het Grote Woononderzoek evenwel dat de sterkste stijgingen zich voordoen 

bij de kleinere woningtypes (stijging van 28%) en dat de stijging van de huur zich enkel stelt voor de 

drie laagste inkomensgroepen. De prijsstijging in de periode 2005-2013 is meer bepaald het sterkst in 

het laagste inkomensquintiel, waar de gemiddelde huur met 18% is toegenomen272. 

Ook stelt het Grote Woononderzoek verschillen vast inzake betaalbaarheid tussen de verschillende 

deelmarkten. Zo blijkt dat  de woonquote gemiddeld 34% bedraagt voor private huurders en 32% 

voor sociale huurders. Voor eigenaars met hypotheek is de woonquote gemiddeld 24%, terwijl het 

gemiddelde voor alle gezinnen samen – inclusief eigenaars zonder hypotheek – 15% bedraagt. In 

vergelijking met de situatie van 2005 kon bovendien vastgesteld worden dat het aandeel private 

huurders met een woonquote boven 30% sterk is toegenomen (van 39 naar 52%), terwijl voor recent 

verhuisde private huurders nog hogere percentages werden vastgesteld (bijna 58%)273.  

Door de in het Grote Woononderzoek door verhuurders aangegeven opbrengsten274 en kosten275 uit 

verhuring af te zetten tegenover de door de verhuurder geschatte waarde van de huurwoning kan 

verder een ruwe maatstaf voor het netto-rendement van de eigenaar-verhuurder berekend worden. 

Gemiddeld zou er volgens deze methode sprake zijn van een direct netto-rendement van 3,1% en 

een mediaan van 2,7%. Dit cijfer houdt geen rekening met de potentiële meerwaarde die kan worden 

gerealiseerd bij verkoop van de woning, en ook niet met de registratierechten bij aankoop van de 

huurwoning(en). In het Grote Woononderzoek wordt daarbij vastgesteld dat een rendement van 

circa 3% anno 2013 duidelijk hoger is dan het rendement van obligaties op lange termijn. Volgens CIB 

Vlaanderen moet echter niet de geschatte marktwaarde, maar wel de investeringskost de basis van 

                                                           
271

 In deze nota worden slechts enkele (kern)elementen weergegeven. Voor een verdere bespreking kan 
verwezen worden naar de desbetreffende rapporten. Zie onder meer: TRATSAERT, K., Huurprijzen en 
richthuurprijzen. De registratie van huurcontracten als informatiebron voor de private huurmarkt, Leuven, 
Steunpunt Ruimte en Wonen, 2012, 65 p.; VASTMANS, F. en DE VRIESE, P., Huurprijzen en richthuurprijzen. Een 
huurprijsindex voor Vlaanderen, Leuven, Steunpunt Ruimte en Wonen, 2012, 31 p. en HEYLEN, K., Grote 
Woononderzoek 2013. Deel 2. Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid, Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 
p. 51 ev. 
272

 HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 2. Deelmarkten, woonkosten en betaalbaarheid, Leuven, 
Steunpunt Wonen, 2015, p. 27 ev. 
273

 Ook voor andere deelmarkten kon in de referentieperiode 2005-2013 een significante stijging worden 
vastgesteld. Voor sociale huurders is er sprake van een stijging van 12 naar 23% en ook voor eigenaars met een 
hypotheek is het aandeel gestegen van 17 naar 27%.  
274

 Een bedrag van 7 033 euro per woning werd aangegeven, wat overeenkomt met een gemiddelde huur van 
586 euro per maand. 
275

 Er is sprake van gemiddeld 32% van de bruto huuropbrengsten. Het overgrote deel daarvan betreffen 
onderhouds- en herstellingskosten, onroerende voorheffing en de kosten voor de brandverzekering. 
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de rendementsberekening vormen. Daarbij wijst deze organisatie erop dat de huurprijzen in 2013 

slechts 8% hoger liggen dan in 2005, terwijl in diezelfde periode de prijzen van gewone woonhuizen 

met 52% gestegen zijn, wat neerkomt op een gemiddelde stijging met 6,5% per jaar. Deze cijfers 

zouden dan illustreren dat de evolutie van de gemiddelde huurprijzen achterblijft op de evolutie van 

de investeringskost, zijnde de vastgoedprijzen, waardoor het rendement voor de verhuurder zou 

afnemen276.  

B.1.3 De juridische context 

 

Het bepalen van de basishuurprijs 

Anders dan in het sociaal huurstelsel geldt in het private (woning)huurrecht de wilsautonomie bij het 

bepalen van de initiële huurprijs277. In de rechtsleer wordt opgemerkt dat de prijs die de partijen 

overeenkomen dan ook niet noodzakelijk moet overeenstemmen met de werkelijke of normale 

huurwaarde278. 

Met de wetswijziging van 1997 werden twee beperkingen op dit principe ingevoerd, zonder evenwel 

fundamenteel aan de contractuele vrijheid te raken. Beide wijzigingen zijn er met name opgericht om 

misbruiken tegen te gaan waarbij systematisch nieuwe overeenkomsten worden gesloten met 

dezelfde of een andere huurder, tegen een telkens hogere huurprijs. Meer concreet stelt artikel 3,§6 

van de Woninghuurwet dat een kortlopende overeenkomst slechts eenmalig en schriftelijk kan 

verlengd worden onder dezelfde voorwaarden, en voor zover de totale duur van de huur niet meer 

dan drie jaar bedraagt. Bij een verlenging van de overeenkomst mag de huurprijs dus niet worden 

gewijzigd. Een zelfde regeling geldt bovendien wanneer een kortlopende overeenkomst wordt 

omgezet in een negenjarige overeenkomst279. 

Een tweede beperking ligt vervat in artikel 7,§1bis, eerste lid Woninghuurwet. Dit artikel stelt dat 

wanneer een woning het voorwerp uitmaakt van a) opeenvolgende overeenkomsten, b) gesloten 

voor een duur van maximaal drie jaar, c) met verschillende huurders en die d) beëindigd worden 

door een door de verhuurder gedane opzegging, de huurprijs in dergelijke gevallen gedurende negen 

opeenvolgende jaren niet hoger mag zijn dan de bij het begin van die periode eisbare huurprijs, 

proportioneel aangepast aan de kosten van levensonderhoud, tenzij de normale huurwaarde van het 

gehuurde goed ondertussen is gestegen ten gevolge van nieuwe omstandigheden of door de 

uitvoering van werken.  

De blokkering van de huurprijs is daarbij van dwingend recht in het voordeel van de huurder. 

Wanneer  toch een hogere prijs werd overeengekomen, kan de huurder vorderen dat de huurprijs 

verminderd wordt tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst (artikel 
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7,§1bis, tweede lid Woninghuurwet). Hiermee wordt de geïndexeerde, geblokkeerde huurprijs 

bedoeld280. 

Indexering van de basishuurprijs 

In het algemeen huurrecht is een indexering van de basishuurprijs slechts mogelijk wanneer dit 

uitdrukkelijk in de overeenkomst werd bedongen. In dergelijke gevallen is de dwingende regeling van 

artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek van toepassing. Krachtens dit artikel is indexering slechts eenmaal 

per jaar toegelaten en dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

huurovereenkomst281. De aanpassing gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van 

de consumptieprijzen daartoe berekend en benoemd282, volgens de formule ‘basishuurprijs 

vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer’283. 
Contractuele bepalingen die verder gaan dan de aanpassing waarin krachtens artikel 1728bis 

Burgerlijk Wetboek wordt voorzien, kunnen volgens de procedure van art. 1728quater Burgerlijk 

Wetboek worden ingekort tot de aanpassing volgens de wettelijke formule. 

De Woninghuurwet draait echter het principe dat de indexering moet bedongen worden om: de 

huurprijs van een woninghuurovereenkomst kan aangepast worden aan de kosten van 

levensonderhoud, behoudens een uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. De Woninghuurwet 

voert echter eveneens de  voorwaarde toe dat de overeenkomst schriftelijk moet worden aangegaan 

(artikel 6, eerst lid Woninghuurwet)284. Hoewel partijen steeds de indexering kunnen uitsluiten of 

beperken, wordt voor schriftelijke overeenkomsten die onder het toepassingsgebied vallen van de 

Woninghuurwet dus van rechtswege voorzien in de mogelijkheid tot indexering. De Woninghuurwet 

bepaalt verder dat de indexering zal plaatsvinden volgens het regime van artikel 1728bis Burgerlijk 

Wetboek. Artikel 6, tweede lid Woninghuurwet preciseert verder dat de indexering pas kan 

geschieden na schriftelijk verzoek, en dit slechts met een beperkte terugwerkende kracht van drie 

maanden voorafgaand aan het verzoek. De termijn van drie maanden is een vervaltermijn. 

Herziening van de basishuurprijs 

Een tweede mogelijkheid om de tussen partijen overeengekomen basishuurprijs aan te passen 

gedurende de loop van de overeenkomst ligt vervat in artikel 7,§1 van de Woninghuurwet. 
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Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van dit artikel kunnen de partijen de huurprijs 

namelijk bij het einde van elke driejarige periode (laten) herzien. De herziening gebeurt in 

overeenstemming tussen de partijen, of na een beslissing door de rechter. 

Een eerste mogelijkheid is dat de partijen tussen de negende en de zesde maand voor het verstrijken 

van een driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt aangepast (artikel 7,§1, eerste lid 

Woninghuurwet). Het gaat daarbij om een bepaling van dwingend recht, waarvan de temporele 

beperking evenwel de enige dwingende regel is. Het Hof van Cassatie preciseerde in een arrest van 

21 juni 2004 dat het gaat om een dwingende bepaling ter bescherming van de huurder en dat deze 

laatste voor het verstrijken van de voornoemde driejarige termijn niet kan instemmen met een 

verhoging van de oorspronkelijk bepaalde huurprijs, noch binnen die termijn afstand kan doen van 

zijn recht om de aanvankelijke huurprijs te betalen. Overeenkomsten die buiten deze termijn zijn 

overeengekomen, zullen bijgevolg niet voor de rechter kunnen afgedwongen worden285. 

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan daarnaast een herziening van de huurprijs 

geëist worden voor de vrederechter286. De rechter zal de huurprijs kunnen herzien wanneer a) blijkt 

dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten 

minste twintig procent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek 

eisbare huurprijs; of b) de verhuurder bewijst dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed 

met ten minste tien procent van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs 

is gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, met 

uitzondering van de werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen 

met de vereisten van artikel 2, eerste lid Woninghuurwet (artikel 7,§1, tweede en derde lid 

Woninghuurwet). De rechter doet uitspraak naar billijkheid (artikel 7,§1, vierde lid Woninghuurwet) 

en de vordering kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand voor het 

verstrijken van de driejarige periode (artikel 7,§1, vijfde lid Woninghuurwet).  

Verder moet opgemerkt worden dat de ‘normale huurwaarde’ niet noodzakelijk overeenstemt met 

de huurprijs die door partijen werd overeengekomen. Het gaat daarentegen om een objectief begrip, 

waarmee de waarde bedoeld wordt die een doorsnee huurder voor de gehuurde woning zou bieden, 

rekening houdend met gegevens van de vastgoedmarkt en door vergelijking met  gelijkaardige 

woningen op het vlak van waardebepalende factoren287. Met ‘nieuwe omstandigheden’ worden 

eveneens objectieve omstandigheden bedoeld, wat betekent dat deze zich moeten voordoen 

onafhankelijk van de betrokken partijen. Zo illustreert de Memorie van toelichting dat het 

bijvoorbeeld kan gaan om de verslechtering van de toestand van het gehuurde goed, de verhoging 

van de onroerende voorheffing of de verbetering van de omgeving rond de gehuurde woning288. 

Bovendien is vereist dat het gaat om omstandigheden die niet aanwezig waren bij het sluiten van de 

overeenkomst en die op dat moment (redelijkerwijs) niet in aanmerking konden worden genomen bij 

het bepalen van de huurprijs, terwijl ze de normale huurwaarde gedurende de volledige volgende 

driejarige periode wel met 20% doen dalen of stijgen. Het is echter niet noodzakelijk dat het gaat om 
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omstandigheden die onvoorzienbaar waren bij de contractsonderhandeling289. Belangrijk is tenslotte 

dat de algemene ontwikkeling van de vastgoedmarkt niet zonder meer als een nieuwe 

omstandigheid kan beschouwd worden290. 

Regeling inzake kosten en lasten 

Partijen kunnen vrij overeenkomen hoe de kosten en lasten verbonden aan de huur tussen hen 

verdeeld worden. In beginsel gaat het daarbij om de werkelijke kosten en lasten, maar in afwijking 

van dit principe kunnen partijen volgens artikel 1728ter Burgerlijk Wetboek ook uitdrukkelijk de 

keuze maken om de aan de huurder opgelegde kosten en lasten forfaitair vast te leggen. Het bedrag 

van de kosten en lasten wordt in dit geval vrij bepaald door de partijen.  

In het algemeen huurrecht geldt het overeengekomen bedrag onveranderlijk voor de gehele duur 

van de overeenkomst. Voor woninghuurovereenkomsten kan iedere partij ten allen tijde aan de 

vrederechter de herziening van de forfaitaire kosten en lasten vragen of de omzetting ervan in 

werkelijke kosten en lasten (artikel 7,§2 Woninghuurwet). 

De Woninghuurwet voorziet daarenboven ook in twee uitzonderingen op de regel dat de partijen vrij 

kunnen bepalen hoe de kosten en lasten tussen hen verdeeld worden. Noch de onroerende 

voorheffing (artikel 5 Woninghuurwet), noch de kosten voor bemiddeling door een derde (artikel 

5ter Woninghuurwet) kunnen immers ten laste van de huurder gelegd worden291. Voor deze kosten 

wordt de contractuele vrijheid dus uitgesloten292. Bovendien kunnen ook de kosten verbonden aan 

een laattijdige registratie niet ten laste van de huurder gelegd worden (artikel 5bis Woninghuurwet) 

B.1.4 Intenties van de wetgever 

 

Het bepalen van de basishuurprijs 

Op de private huurmarkt geldt de contractvrijheid bij het bepalen van de initiële huurprijs. Bij de 

totstandkoming van de Woninghuurwet heeft de wetgever zelfs uitdrukkelijk niet aan dit 

uitgangspunt willen raken293. Naast een log administratief beheer werd daartoe als beweegreden 

                                                           
289

 Dit is het meerheidstandpunt in de rechtsleer en de rechtspraak, gebaseerd op twee cassatiearresten van 8 
januari 2007 omtrent het begrip ‘nieuwe” omstandigheden in de zin van artikel 6 van de Handelshuurwet. Zie: 
Cass. 8 januari 2007, C.04.0236.N en Cass. 8 januari 2007, C.04.0237.N. Eisen dat de omstandigheden 
onvoorzienbaar waren, zou immers een te zware drempel betekenen wanneer met de omstandigheden 
redelijkerwijs geen rekening kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs. Zie: CARETTE, N., 
“Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die 
Keure 2009, p. 243 ev.   
290

 DAMBRE, M., “De mogelijkheden tot herziening van de woninghuurprijs”, TBO, 2009, p. 57. 
291

 ARTESCHENE, I., BRULEZ, P. en CARETTE, N., “Actuele ontwikkelingen huur” in TILLEMAN, B. en VERBEKE,  
A.L. (eds.), Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die Keure, 2011, p. 118 ev. 
292

 De regeling van artikel 5ter Woninghuurwet werd pas ingevoerd met de wet van 18 juni 2009 met 
betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder. Voortaan wordt elk 
beding waarbij de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van een onroerend goed ten 
laste van de huurder worden gelegd voor ongeschreven gehouden, tenzij de huurder opdrachtgever is van de 
bemiddelingsopdracht. 
293

 DE SMEDT, P., “Het woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode. Enkele markante gevolgen van 
de Vlaamse Wooncode op de verhuring van een hoofdverblijfplaats”, T.O.G.O.R., 1999, p. 10 ev. 



120 
 

aangehaald dat anders op termijn een kloof zou kunnen ontstaan tussen de toegepaste prijs en de 

marktprijs, met desinvestering in de immobiliënsector tot gevolg294.  

Ook bij de wetswijziging van 1997 bestond er discussie over de vrije bepaling van de basishuurprijs. 

De wetgever oordeelde uiteindelijk dat het niet raadzaam zou zijn om rechtstreeks in te grijpen op de 

vrije bepaling van de huurprijs. De vrees bestond met name ook bij deze latere aanpassing van de 

Woninghuurwet dat controle op de basishuurprijs zou leiden tot oncontroleerbare randfenomenen, 

zoals het vragen van een drempelgeld, een bijkomende druk op andere aspecten van de 

huurovereenkomst dan de huurprijs of het ontstaan van een kloof tussen de werkelijk gevraagde en 

de theoretische huurprijs295. 

In 1997 werden wel twee beperkingen ingevoerd op de principiële contractuele vrijheid. Het gaat 

meer bepaald om de regel dat een huurovereenkomst van korte duur slechts eenmaal  schriftelijk en 

onder dezelfde voorwaarden kan worden vernieuwd tussen dezelfde partijen (artikel 3,§6 

Woninghuurwet), naast de bepaling dat de basishuurprijs voor negen jaar wordt geblokkeerd 

wanneer opeenvolgende kortlopende huurovereenkomsten worden gesloten met verschillende 

huurders, die telkens door de verhuurder worden opgezegd (artikel 7,§1bis Woninghuurwet).  

Deze wijzigingen kwamen er omdat werd vastgesteld dat het aangaan van kortlopende 

overeenkomsten de regel was geworden, waarbij bovendien het misbruik bestond om tussen 

dezelfde partijen of met een andere huurder telkens een hogere prijs te vragen. Dergelijk praktijk 

doorkruiste de doelstellingen van de Woninghuurwet om enerzijds de woonzekerheid voor de 

huurder en zijn gezin te waarborgen en anderzijds stijgingen van de huurprijs tegen te gaan. De 

wetgever streefde met de aanpassingen van 1997 dan ook een blokkering van de huurprijs 

gedurende negen jaar na296. 

Indexering van de basishuurprijs 

De mogelijkheid om de overeengekomen basishuurprijs van rechtswege te indexeren (artikel 1728bis 

B.W. en artikel 6 Woninghuurwet) moet gezien worden als een tegengewicht voor het principe van 

de negenjarige duur van de overeenkomst. Op die manier wou de wetgever een redelijk en 

behoorlijk rendement op de onroerende investering van de verhuurder garanderen gedurende de 

termijn van de overeenkomst297.  

Bovenop de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van een jaar (artikel 2273, eerste lid Burgerlijk 

Wetboek), wordt de terugwerkende kracht van het verzoek tot indexering bovendien tot drie 

maanden beperkt (artikel 6 Woninghuurwet). Met deze regel wou de wetgever de huurder 

beschermen tegen hoge achterstallen door het stilzitten van de verhuurder298. 

Bij de wetswijziging van 1997 werd de aanvankelijke regeling verstrengd door de indexering van 

rechtswege afhankelijk te maken van de voorwaarde dat de overeenkomst schriftelijk werd 
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aangegaan. De wetgever wou daarmee het opstellen van schriftelijke overeenkomsten aanmoedigen. 

Dit om de rechtszekerheid te verhogen299. 

Herziening van de basishuurprijs 

De mogelijkheid om de overeengekomen basishuurprijs periodiek te herzien (artikel 7, §1 

Woninghuurwet) moet eveneens gezien worden als een tegengewicht voor het principe van de 

negenjarige duur van de overeenkomst. De bedoeling van de wetgever was meer bepaald om een 

evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van beide partijen, met name door de 

woonzekerheid van de huurder te waarborgen en tegelijkertijd een behoorlijk rendement op de 

onroerende investering van de verhuurder te verzekeren. Daarom was de wetgever de mening 

toegedaan dat de huurprijs niet alleen moest kunnen aangepast worden aan de wijzigende kosten 

van levensonderhoud, maar ook aan de gewijzigde normale huurwaarde van het gehuurde pand. 

Anders zou de overeengekomen prijs in bepaalde gevallen voor de huurder of de verhuurder 

onaanvaardbaar kunnen worden300. 

Wat de temporele beperking bij de herziening in onderling akkoord betreft, werd door de Minister 

van Justitie tijdens de parlementaire voorbereiding gesteld dat deze regel werd ingevoerd om 

wetsontduiking tegen te gaan. De wetgever wou op die manier bewerkstellingen dat telkens binnen 

de wettelijk bepaalde termijn onderhandelingen zouden moeten gevoerd worden, en dit zowel over 

het principe van de herziening als over het bedrag van huurprijs. De achterliggende beweegreden 

was om te vermijden dat over de wijziging van de huurprijs reeds bij de aanvang van de huur een 

overeenkomst zou worden gesloten. Vooral de huurder zou met name onder druk gezet kunnen 

worden om op dat moment reeds akkoord te gaan met opeenvolgende verhogingen van de 

huurprijs301.  

Verder moet de herziening met tussenkomst van de rechter aan bepaalde drempelvoorwaarden 

voldoen. De wetgever wou immers vermijden dat de stabiliteit van de huurprijs in het gedrang zou 

komen bij de minste wijziging. Ook wou men verhinderen dat vrederechters zouden overspoeld 

worden met herzieningsaanvragen. Enkel een aanzienlijke wijziging kan dus aanleiding geven tot een 

wijziging van de huurprijs, terwijl de herziening ook slechts driejaarlijks kan gevorderd worden302.  

De mogelijkheid tot herziening van de huurprijs ingeval van werken houdt daarnaast ook verband 

met de wens van de wetgever om de renovatie en modernisering van de woningmarkt aan te 

moedigen303. 
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Regeling inzake kosten en lasten 

Door toe te laten dat de kosten en lasten forfaitair worden vastgesteld, wou de wetgever 

beantwoorden aan de vaststelling dat het voor sommige oudere woningen met verschillende 

huurders onmogelijk zou zijn om individuele tellers te plaatsen304. De mogelijkheid tot herziening of 

omzetting van de forfaitair bepaalde kosten en lasten vloeit dan weer voort uit de wens om te 

vermijden dat gedurende de loop van de overeenkomst een al te grote kloof zou ontstaan tussen de 

werkelijke en de forfaitair bepaalde kosten305. 

Verder wil de regel dat de onroerende voorheffing niet door de huurder mag gedragen worden er 

blijkens de Memorie van toelichting toe bijdragen dat de huurder reeds van bij het sluiten van de 

overeenkomst kan inschatten hoe ver de draagwijdte van zijn verplichtingen zal reiken. De wetgever 

wou meer bepaald vermijden dat de huurder door het aangaan van de huur zou gehouden zijn tot 

een verplichting die niet nauwkeurig in de overeenkomst is omschreven en waarvan de grootte kan 

wijzigen306.  

Met de regeling inzake de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder wou 

de wetgever tot slot een einde maken aan de praktijk waarbij in de huurovereenkomst een beding 

ten behoeve van een derde werd ingelast en waarbij de huurder zich er meer bepaald toe verbond 

om aan de vastgoedmakelaar (een deel van) de bemiddelingskosten te betalen. De huurder is 

immers geen partij bij de bemiddeling, maar stond tot voor de wetswijziging in een zwakke 

onderhandelingspositie om een dergelijke clausule te weigeren. Zijn enige alternatief bestond er 

namelijk uit om de huurovereenkomst niet te sluiten, terwijl een bepaald marktsegment op de 

private huurmarkt net gekenmerkt wordt door een onvoldoende groot aanbod aan (alternatieve) 

woningen307.   
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B.2 Knelpunten en problemen 

B.2.1  Juridisch-technische problemen 

Het bepalen van de basishuurprijs 

B.2.1.1 De huurprijs ‘die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst’  

Wanneer een woning het voorwerp uitmaakt van opeenvolgende overeenkomsten met verschillende 

huurders gesloten voor een duur van maximaal drie jaar, en die beëindigd worden door een door de 

verhuurder gedane opzegging, mag de huurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger 

zijn dan de bij het begin van die periode eisbare huurprijs (artikel 7,§1bis, eerste lid Woninghuurwet).  

Wanneer  toch een hogere prijs wordt bedongen, stelt de wetgever dat de huurder kan vorderen dat 

de huurprijs verminderd wordt tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst 

(artikel 7,§1bis, tweede lid Woninghuurwet). Nochtans was de bedoeling dat gedurende negen jaar 

gewoonweg dezelfde huurprijs zou worden gehanteerd. Het is dus opmerkelijk dat volgens de 

huidige formulering slechts met de voorgaande overeenkomst wordt vergeleken, terwijl voor deze 

overeenkomst al een hogere prijs kan gelden dan bij het begin van de negenjarige periode.  

 

Indexering van de basishuurprijs 

B.2.1.2 Indexering van de huurprijs na een huurprijsherziening 

 

De aanpassing van de huurprijs gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen, volgens de formule ‘basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer 

en gedeeld door het aanvangsindexcijfer’. Het nieuwe indexcijfer is daarbij het indexcijfer van de 

maand voorafgaand aan die van de verjaring van het contract en het aanvangsindexcijfer is het 

indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst werd gesloten.  

Bij een huurprijsherziening wordt het bedrag van de basishuurprijs echter gewijzigd en dit zonder dat 

een nieuwe overeenkomst wordt gesloten. Wanneer zou worden aangenomen dat het 

oorspronkelijke aanvangsindexcijfer behouden blijft, leidt dit tot ongepaste resultaten. Wanneer de 

huurprijs wordt herzien, wordt op dat moment immers reeds rekening gehouden met de actuele 

levensduurte. De aanpassing van de huurprijs aan de kosten voor levensonderhoud zou dan ook 

alleen maar voor de toekomst moeten gebeuren, wat mogelijk is door als aanvangsindexcijfer de 

index te nemen van de maand voorafgaand aan de beslissing of de inwerkingtreding van de nieuwe 

huurprijs. 

Herziening van de basishuurprijs 

B.2.1.3 De drempelvoorwaarden bij rechterlijke herziening: de gehanteerde referentiecriteria 

 

Herziening van de huurprijs na tussenkomst van de rechter is mogelijk in twee gevallen, namelijk 

wanneer a) de normale huurwaarde ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste twintig 

procent hoger of lager is dan de op het moment van het verzoek eisbare huurprijs en b) de normale 

huurwaarde met ten minste tien procent van de op het moment van het verzoek eisbare huurprijs is 

gestegen ten gevolge van werken (artikel 7,§1, tweede en derde lid Woninghuurwet).  
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In beide situaties moet de normale huurwaarde dus vergeleken worden met de eisbare huurprijs. In 

de literatuur wordt evenwel opgemerkt dat de wetgever toch een onderscheid maakt. De vraag 

wordt bovendien gesteld of een vergelijking tussen de normale huurwaarde en de eisbare huurprijs 

wel raadzaam is. 

CARETTE wijst er met name op dat de wettekst in eerste instantie een onderscheid maakt tussen 

huurprijsherziening omwille van werken op kosten van de verhuurder en huurprijsherziening door 

nieuwe omstandigheden. Wanneer het gaat om werken zegt de wet immers dat de herziening 

mogelijk is, op voorwaarde dat de normale huurwaarde met ten minste 10% van de op het moment 

tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen. De wet gaat daarbij niet uit 

van een vergelijking tussen de normale huurwaarde en de eisbare huurprijs, maar van een stijging 

van de huurwaarde met minstens 10% van de eisbare huurprijs. De precieze omvang van de huurprijs 

heeft bijgevolg een invloed op het bereiken van de drempel die de wet voorop stelt. Wanneer het 

daarentegen gaat om een herziening omwille van nieuwe omstandigheden vereist de wet dat de 

huurwaarde minstens 20% hoger of lager is dan de op het tijdstip van het verzoek eisbare huurprijs. 

Hierbij worden de normale huurwaarde en eisbare huurprijs dus wel vergeleken308.  

Wanneer de normale huurwaarde en de eisbare huurprijs niet overeenstemmen, brengt het feit of 

vergeleken wordt met de huurprijs, dan wel met de huurwaarde, gevolgen met zich mee309. Daarbij is 

het zo dat de huurprijs wordt vastgelegd aan de hand van subjectieve criteria, wat aanleiding kan 

geven tot een te hoge of te lage huurprijs in vergelijking met de normale huurwaarde. De vergelijking 

van de normale huurwaarde met de eisbare huurprijs leidt bijgevolg tot het doorwerken van 

subjectieve elementen op het vervullen van de drempelvoorwaarden. Zo kan een gelijkaardige 

stijging van de huurwaarde in het ene geval aanleiding geven tot herziening van de huurprijs en in 

het andere niet. De voornoemde auteur stelt verder dat een systeem waarbij de normale 

huurwaarde moet vergeleken worden met de huurprijs vooral tot onbillijke gevolgen leidt wanneer 

de huurprijs niet volledig in geld bepaald is. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de huurder 

zich ook verbindt tot een uitgebreide onderhouds- en herstellingsplicht310. Ook DAMBRE wijst er op 

dat de gelijkschakeling van de referentiehuurprijs met de tussen partijen bedongen huurprijs 

neerkomt op een subjectivering van wat de wetgever eigenlijk wenst te objectiveren311. 

B.2.1.4 Herziening na werken uitgevoerd door middel van premies of subsidies 

 

Krachtens artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet kan de verhuurder aan de rechter de herziening van 

de huurprijs vragen wanneer de normale huurwaarde met ten minste tien procent van de eisbare 

huurprijs is gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd. 

Daarbij bestaat er discussie of de herziening kan gevraagd worden wanneer de werken geheel of 
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gedeeltelijk bekostigd worden door middel van premies of subsidies. De minister van Justitie had 

tijdens de parlementaire voorbereiding alleszins aangegeven dat eventuele renovatiepremies niet in 

aanmerking mogen worden genomen312. Dezelfde discussie bestaat bovendien wanneer het gaat om 

de uitvoering van werken waartoe de verhuurder verplicht is op grond van artikel 2,§ 1 en artikel 2,§ 

2 Woninghuurwet. 

Een aantal auteurs stellen dat de financiële tussenkomst van overheden in mindering moet worden 

gebracht. Cruciaal voor de toepassing van de voornoemde regeling lijkt immers bij wie de financiële 

last rust. Bij het bepalen van de normale huurwaarde zou dan alleen rekening mogen gehouden 

worden met de invloed op de huurwaarde van het aandeel van de werken die de eigenaar zelf heeft 

betaald. In de literatuur wordt evenwel ook opgemerkt dat het feit dat de werken bekostigd worden 

aan de hand van premies of subsidies niet verhindert dat de huurder de voordelen van de werken 

geniet. Verder zou eveneens moeten rekening gehouden worden met de wens van de wetgever om 

de renovatie en modernisering van de woningmarkt aan te moedigen313. Volgens CIB VLAANDEREN 

worden sommige premies of subsidies  bovendien toegekend in kader van een voorloperstraject dat 

ertoe strekt om verhuurders te stimuleren om verder te gaan in een bepaalde renovatie dan de 

bestaande wettelijke normen of de binnenkort in werking tredende verplichtingen. 

Regeling inzake kosten en lasten  

Wat de verdeling van kosten en lasten tussen partijen betreft, geldt in beginsel de contractuele 

vrijheid. De Woninghuurwet wijkt van dit principe af in die zin dat de onroerende voorheffing en de 

kosten voor bemiddeling door een derde niet ten laste van de huurder mogen worden gelegd 

(artikelen 5 en 5ter Woninghuurwet).  

Wanneer de huurder en verhuurder geen afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de 

kosten en de lasten, bestaat echter geen wettelijk aanknopingspunt op basis waarvan de toerekening 

aan een van de partijen kan gebeuren. Omwille van de rechtszekerheid stelt zich dan ook de vraag of 

de decreetgever hiervoor geen regeling dient uit te werken314. 

B.2.2 Doeltreffendheid 

 

Het bepalen van de basishuurprijs 

B.2.2.1 De vrije bepaling van de basishuurprijs 

 

Het bepalen van de basishuurprijs wordt aan de contractuele vrijheid overgelaten315. In de rechtsleer 

wordt opgemerkt dat bijgevolg geen rekening moet gehouden worden met bepaalde criteria of 

objectieve gegevens, zoals bijvoorbeeld de staat en kwaliteit van de woning. De prijs die de partijen 

overeenkomen moet meer algemeen niet overeenstemmen met de werkelijke of normale 
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huurwaarde316. Vanuit het oogpunt van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting moet de 

contractvrijheid bij het bepalen van de basishuurprijs volgens sommige auteurs317 en 

middenveldorganisaties dan ook beschouwd worden als een zwak punt in de huurwetgeving. De vrije 

huurprijsbepaling zou immers slechts kunnen aanvaard worden wanneer het aanbod groot genoeg 

is318. Voor het onderste segment van de private huurmarkt is dit momenteel niet het geval.  

De Vlaamse decreetgever heeft de effecten van de vrije prijsvorming willen temperen aan de hand 

van huursubsidies en het verhuren van private woningen aan sociale tarieven door sociale 

woonorganisaties319. Een grote groep van voornamelijk gezinnen met een laag inkomen blijven 

echter afhankelijk van de vrije prijsvorming op de private huurmarkt. Zij kunnen geen eigen woning 

verwerven en kunnen evenmin aanspraak maken op een sociale woning gezien het feit dat het 

aanbod aan sociale huisvesting te laag is. Bijgevolg blijven zij afhankelijk van de marktevoluties en 

hebben ze geen alternatief wanneer de huurprijzen stijgen, ook niet wanneer deze prijzen niet langer 

in verhouding staan tot de woonkwaliteit320.  

In bepaalde literatuur wordt dan ook de stelling verdedigd dat een stelsel van huurprijsregulering 

een onderdeel moet vormen van een gewestelijke woonbeleid dat tot finaliteit heeft om het recht op 

een behoorlijke huisvesting te realiseren. DAMBRE wijst er bijvoorbeeld op dat de vrije woningmarkt 

nergens ter wereld het recht op wonen voor iedereen, en in het bijzonder voor de financieel minst 

draagkrachtige groepen, heeft kunnen verwezenlijken321. Bovendien lijkt het sociaal 

woningpatrimonium zelfs op een middellange termijn niet aan de vraag te kunnen voldoen.  

Om die redenen werden in het verleden reeds verschillende voorstellen gedaan om te komen tot een 

objectivering van de huurprijzen, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de prijs en de 

kwaliteit van de woning322. Naast inhoudelijke discussiepunten bleek vanuit een 

bevoegdheidsrechtelijk oogpunt echter dat de decreetgever zich diende te beperken tot niet-

bindende richthuurprijzen323. Nu onder andere de bevoegdheden inzake woninghuur en 
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prijzencontrole werden geregionaliseerd, wordt door sommige organisaties opnieuw de vraag naar 

een -doordachte en voorzichtige - vorm van huurprijsregulering gesteld324. 

B.2.2.2 De regeling van artikel 7,§1bis woninghuurwet 

 

Om het misbruik te voorkomen waarbij systematisch nieuwe, kortlopende overeenkomsten worden 

gesloten tegens telkens een hogere huurprijs, heeft de wetgever bepaalt dat de basishuurprijs in 

dergelijke gevallen gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger mag zijn dan de bij het begin 

van de negenjarige periode eisbare huurprijs (artikel 7,§1bis Woninghuurwet). De vraag stelt zich 

echter hoe de nieuwe huurder informatie kan bekomen over de door de vorige huurders betaalde 

huurprijs. Hetzelfde probleem stelt zich met betrekking tot de duur van de overeenkomst die met 

deze laatsten gesloten werd.  

Tijdens de parlementaire voorbereiding stelde de minister van Justitie dat de nieuwe huurder zich tot 

het registratiekantoor kan wenden om deze informatie te verkrijgen325. Aan de ontvanger van het 

registratiekantoor zal daartoe echter een bevel van de vrederechter moeten worden voorgelegd, wat 

een ernstig praktisch bezwaar vormt326. Bijgevolg zou deze bepaling nog nooit aanleiding gegeven 

hebben tot een procedure voor de vrederechter. Over de ondoelmatigheid en vooral de niet-

afdwingbaarheid van het artikel 7,§1bis Woninghuurwet bestaat alleszins weinig of geen discussie.  

Indexering van de basishuurprijs 

B.2.2.3 De voorwaarde van een schriftelijke overeenkomst 

 

In 1997 werd in artikel 6 Woninghuurwet als voorwaarde toegevoegd dat de huurovereenkomst bij 

geschrift moet worden gesloten opdat de bijzondere regeling inzake de indexering van toepassing 

zou zijn. Wanneer een schriftelijke woninghuurovereenkomst wordt gesloten, zal het met name van 

rechtswege mogelijk zijn om de huurprijs aan te passen aan de kosten van levensonderhoud. De 

achterliggende doelstelling was hierbij om het opstellen van een geschrift aan te moedigen ten einde 

de rechtszekerheid te bevorderen. Ondertussen werd echter ook het artikel 1bis Woninghuurwet 

ingevoerd. Volgens dit artikel moet voor woninghuurovereenkomsten een geschrift met een 

bepaalde minimum inhoud worden opgesteld. 

Voor mondelinge woninghuurovereenkomsten zal een indexeringsbeding daarentegen niet van 

rechtswege in de overeenkomst vervat liggen en blijft de gemeenrechtelijke regeling van artikel 
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1728bis Burgerlijk Wetboek van toepassing. De partijen zullen bij mondelinge woninghuur dus de 

indexering moeten overeenkomen en het bewijs hiervan kunnen leveren. Gezien de afwezigheid van 

een geschrift is dit echter niet eenvoudig327. Een maatregel die erop gericht was om meer 

rechtszekerheid te creëren, heeft voor mondelinge overeenkomsten dus het omgekeerde gevolg. 

Krachtens het oorspronkelijke artikel 6 Woninghuurwet was de indexering van rechtswege namelijk 

ook voor mondelinge overeenkomsten van toepassing was.  

Bovendien kan opgemerkt worden dat de regeling van artikel 6 Woninghuurwet strenger is voor de 

verhuurder (als belanghebbende partij) dan de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1728bis 

Burgerlijk Wetboek. Indexering is krachtens artikel 6 Woninghuurwet immers slechts mogelijk na 

schriftelijk verzoek en met een beperkte terugwerkende kracht van drie maanden. Zodoende is de 

indexering van mondelinge overeenkomsten (krachtens de gemeenrechtelijke bepaling) minder 

restrictief dan wat voor schriftelijke contracten het geval is. Deze vaststelling staat haaks op de 

betrachting om het sluiten van schriftelijke overeenkomsten aan te moedigen328. 

Herziening van de basishuurprijs 

B.2.2.4 De beperking van de rechterlijke huurprijsherziening tot elke driejarige periode 

 

De mogelijkheid om de vrederechter te verzoeken om de basishuurprijs te herzien, blijft beperkt tot 

de termijn lopende van de zesde en de derde maand voor het verstrijken van elke driejarige periode 

(artikel 7,§1 Woninghuurwet).  

Een vraag is of met deze regel geen te beperkend kader wordt gecreëerd ingeval van werken die 

uitgevoerd worden door de verhuurder. De verwezenlijking van (bepaalde) werken kan namelijk ook 

de huurder ten goede komen en bijdragen tot de modernisering en renovatie van het 

woningpatrimonium. Bovendien wordt de huurder reeds beschermd door het feit dat hij 

toestemming zal moeten verlenen om de werken in de gehuurde woning uit te voeren. 

Regeling inzake kosten en lasten 

B.2.2.5 Het doorrekenen van de onroerende voorheffing en de bemiddelingskosten 

 

Aangezien de huurprijs vrij bepaald wordt, bestaat het gevaar dat de verhuurder de dwingende 

bepalingen van artikelen 5 en 5ter Woninghuurwet zal incalculeren. Deze kosten kunnen namelijk 

verrekend worden in de huurprijs. Zo stelt DAMBRE dat de bestaande regeling bezwaarlijk als 

doelmatig kan worden beschouwd, aangezien de verhuurder het bedrag van de onroerende 
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voorheffing nauwkeurig kan bepalen en dit bedrag kan doorrekenen in de huurprijs bij het afsluiten 

van de overeenkomst329. 

Met betrekking tot de bemiddelingskosten zijn er in de praktijk ook voorbeelden gekend waarbij 

getracht wordt om de wettelijke regeling te omzeilen, met name door de kosten voor bemiddeling 

door te rekenen in andere kosten, zoals kosten voor de plaatsbeschrijving of dossierkosten. In de 

rechtsleer wordt opgemerkt dat de bepaling van artikel 5ter Woninghuurwet nochtans ook inhoudt 

dat de kosten voor bemiddeling niet op die manier mogen doorgeschoven worden330. 

B.2.2.6 Het forfaitair vastleggen van kosten en lasten 

 

De huurder en de verhuurder kunnen vrij overeenkomen hoe de kosten en lasten verbonden aan de 

huur tussen hen verdeeld worden. In beginsel gaat het daarbij om de werkelijke kosten en lasten, 

maar in afwijking van dit principe kunnen partijen op basis van artikel 1728ter Burgerlijk Wetboek 

ook uitdrukkelijk kiezen om de aan de huurder opgelegde kosten en lasten forfaitair vast te leggen. 

Hoewel de wetgever de voorkeur gaf aan de toerekening van werkelijke kosten331, werd de 

mogelijkheid om de kosten en lasten forfaitair vast te leggen met name weerhouden omdat het voor 

sommige oude woningen met verschillende huurders onmogelijk zou zijn om individuele tellers te 

plaatsen332.  

In het sociale huurstelsel werd echter een oplossing gevonden voor dit probleem. De werkelijke 

kosten worden volgens het Sociaal Huurbesluit namelijk verdeeld volgens het aantal bewoners 

(water) of proportioneel toegekend overeenkomstig de gehuurde oppervlakte of het aantal 

woningen in het complex (energie) indien enkel een collectieve teller aanwezig is333. 

  

                                                           
329

 DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 
mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 425 en 438. 
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 TIMMERMANS, R., “Tweezijdige aanrekening van commissie bij verhuring door vastgoedmakelaars: kat en muis 
met de huurder?”, Huur, 2010, p. 54. 
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 Dit blijkt onder meer uit artikel 7,§2 Woninghuurwet, op basis waarvan alle partijen ten allen tijde de 
forfaitair bepaalde kosten kunnen laten herzien of omzetten in werkelijke kosten. 
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 DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 
mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 421. 
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 DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 
mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 421. 
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C.  Beleidsopties en effecten 

C.1  Het vaststellen van de basishuurprijs 

C.1.1 De beschermingsregeling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet 

 

1. Bevindingen 

Bij opeenvolgende kortlopende contracten die beëindigd worden door de verhuurder wordt de 

basishuurprijs gedurende negen jaar geblokkeerd. De wet stelt daartoe dat de huurder bij een 

inbreuk kan vorderen dat de huurprijs verminderd wordt tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de 

vorige huurovereenkomst (artikel 7,§1bis, tweede lid Woninghuurwet). Dit terwijl de huurprijs die 

eisbaar was bij het begin van de negenjarige periode in feite een logischer aanknopingspunt zou 

vormen. 

De toepassing van artikel 7,§1bis Woninghuurwet leidt in de praktijk evenwel vooral tot problemen 

op vlak van afdwingbaarheid. De nieuwe huurder heeft immers geen informatie over de huurprijs en 

de duur van de overeenkomst met vorige huurders. Om gegevens over vorige overeenkomsten te 

bekomen zal steeds een voorafgaand beroep op de vrederechter nodig zijn334. 

Volgens onder meer het VLAAMS HUURDERSPLATFORM is het bijgevolg noodzakelijk om de voornoemde 

regeling verder te omkaderen. Zo werd onder meer voorgesteld om 1) te bepalen dat een kopie van 

de vorige overeenkomst moet worden toegevoegd; 2) toezicht op de vorige overeenkomst mogelijk 

te maken (bijvoorbeeld aan de hand van een inzagerecht voor de huurdersbonden); 3) te verplichten 

dat de huurprijs van de vorige overeenkomst moet opgenomen worden bij de registratie. 

Huurdersorganisaties stellen daarbij dat de overheid voorzichtig moet omspringen met maatregelen 

die afbreuk kunnen doen aan de eerbiediging van het privéleven van de betrokkenen. Tegelijkertijd 

wijzen zij erop dat het recht op privacy echter geen absoluut recht is en dat het mogelijk is om dit 

recht te beperken wanneer de inmenging wordt voorgeschreven in een voldoende precieze 

wettelijke bepaling, die beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is 

met de nagestreefde wettige doelstelling335. 

CIB VLAANDEREN en het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS (BIV) menen evenwel dat deze 

voorstellen wel degelijk een inbreuk vormen op de privacy, en dit zowel voor de verhuurder als voor 

de vorige huurder. De huurprijs van het vorige huurcontract is volgens deze organisaties financieel 

gevoelige informatie die een indicatie geeft van het inkomen van de verhuurder en de financiële 

draagkracht van de vorige huurder. Het zou informatie zijn die expliciet behoort tot de persoonlijke 

levenssfeer en die in bepaalde gevallen misbruikt zou kunnen worden. Gezien de aantasting van de 

privacy moet zorgvuldig worden afgewogen of de maatschappelijke voordelen hiertegen opwegen. 
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 Op basis van artikel 236 W. Reg. mag de ontvanger van het registratiekantoor zonder voorafgaande 
rechterlijke tussenkomst slechts informatie verstrekken over geregistreerde huurcontracten aan de partijen, 
hun rechthebbenden en  hun lasthebbers. Ook de verhuurder is niet verplicht om informatie over voorgaande 
overeenkomsten mee te delen aan de huurder, al kan de vrederechter de overlegging wel bevelen op basis van 
artikel 877 Ger. W.  
335

 Hierbij kan verwezen worden naar het arrest van 26 juni 2008 van het Grondwettelijk Hof (nr. 2008/93 ) 
inzake de eerbiediging van het privéleven en de verplichte bekendmaking van de huurprijs en de 
gemeenschappelijke lasten. 
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CIB Vlaanderen is de mening toegedaan dat aangezien artikel 7,§1bis Woninghuurwet betrekking 

heeft op een bijzondere situatie, zijnde wanneer de verhuurder opeenvolgende kortlopende 

contracten zelf beëindigt,  een algemene aantasting van de privacy van elke huurder en verhuurder 

zeker en vast onregelmatig is, en dit nog los van de bredere opportuniteitsbeoordeling. CIB 

Vlaanderen benadrukt verder dat in de huidige regeling op zijn minst een controle voorzien is op de 

wenselijkheid en de noodzaak tot het vrijgeven van de huurprijs van het vorige huurcontract, met 

name doordat een voorafgaand beroep op de vrederechter noodzakelijk is. 

Bovendien is het toevoegen van een kopie van de vorige overeenkomst geen afdoende maatregel. 

Daarmee beschikt de huurder namelijk niet over voldoende informatie om te kunnen oordelen of 

artikel 7, §1bis, tweede lid Woninghuurwet toepassing kan vinden. Met een loutere kopie van de 

vorige overeenkomst weet men immers nog niet of de vorige huurovereenkomst werd beëindigd 

door een door de verhuurder gedane opzegging. Wat het bekendmaken van informatie over de 

vorige overeenkomst bij de registratie betreft, is het daarnaast zo dat de bevoegdheid over de 

(fiscale) registratieverplichting bij de zesde staatshervorming niet werd overgedragen naar de 

gewesten336. Ook werd opgemerkt dat de voorgestelde maatregelen gevolgen hebben voor de gehele 

private huurmarkt, terwijl de beoogde misbruiken zich slechts op het lagere marktsegment zouden 

voordoen. Verder werd in de werkgroep gesteld dat een eventuele prijsstijging bij het afsluiten van 

een nieuwe huurovereenkomst ook het gevolg kan zijn van rechtmatige ontwikkelingen, zoals de 

uitvoering van werken of evoluties op de vastgoedmarkt.  

2.  Voorgestelde wetswijzigingen 

In de werkgroep werden omtrent artikel 7,§1bis Woninghuurwet drie verschillende beleidsopties 

geformuleerd:  

Beleidsoptie 1: behoud van de huidige regeling  

Eigenaarsorganisaties stellen voor om de huidige regeling te behouden. Het probleem van de niet-

afdwingbaarheid van de huidige regeling wordt erkend, maar een aanpassing van de modaliteiten 

wordt ingeschat als niet haalbaar (registratie van huurcontracten is een federale bevoegdheid 

gebleven) en/of niet wenselijk (omwille van privacy-overwegingen). 

Beleidsoptie 2: aanpassen van de bestaande regeling 

Huurdersorganisaties zijn voorstander van een verdere omkadering van de huidige regeling. In zijn 

huidige vorm is artikel 7,§1bis Woninghuurwet immers niet afdwingbaar. Mocht de bepaling 

wegvallen, zou echter ook een lacune ontstaan in de bescherming van de huurder. Volgens het 

VLAAMS HUURDERSPLATFORM bestaat immers een harde kern aan verhuurders die steevast kortlopende 

overeenkomsten afsluiten met de bedoeling om de basishuurprijs telkens vrij te kunnen bepalen. 

Beleidsoptie 3: afschaffen van artikel 7,§1bis Woninghuurwet 

Onder meer de ORDE VAN VLAAMSE BALIES is voorstander van het afschaffen van de huidige regeling. 

Deze is namelijk niet doelmatig. Beter zou zijn om de woonzekerheid te bevorderen door 
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 De gewesten kunnen slechts burgerrechtelijke aspecten van de registratie regelen.  Zie: HUBEAU B. en 
VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en opzegging, 
waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt Wonen, 2014, p. 88-89. 
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kortlopende overeenkomsten minder aantrekkelijk te maken. Door de afschaffing van een niet-

afdwingbare bepaling wordt de wet bovendien minder complex.  

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: behoud van de huidige regeling  

o Effecten voor de huurder, verhuurder en overheid: 

- Het gaat om de nuloptie. De bestaande regeling blijft behouden met de hierboven 

vernoemde moeilijkheden en tekortkomingen. 

Beleidsoptie 2: aanpassen van de bestaande regeling 

o Effecten voor de huurder: 

- Een verdere omkadering van de bestaande regeling zou moeten inhouden dat de 

huurder informatie kan verkrijgen over de huurprijs die met vorige huurders werd 

overeengekomen. Wanneer het mogelijk zou blijken om een dergelijke maatregel te 

realiseren, zou dit betekenen dat de afdwingbaarheid van deze regeling voor de huurder 

mogelijk wordt gemaakt.  

- Een toegenomen afdwingbaarheid zou misbruiken kunnen voorkomen of herstellen, 

waardoor de woonzekerheid voor huurders kan verbeteren.  

o Effecten voor de verhuurder: 

-  De toegenomen afdwingbaarheid zorgt ervoor dat verhuurders incentives krijgen om de 

regeling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet na te leven.  

- De noodzakelijke bijkomende maatregelen kunnen een bijkomende administratieve last 

voor verhuurders betekenen, evenals een potentiele inbreuk op hun privacy (en op de 

privacy van de vorige huurder). 

o Effecten voor de overheid: 

- Mogelijke bijdrage aan de afdwingbaarheid van de regeling van artikel 7,§1bis 

Woninghuurwet. Op die manier kan de woonzekerheid versterkt worden en kunnen 

misbruiken vermeden worden. 

- Nood aan omkadering van de huidige regelgeving. Een openstaande vraag is of daartoe 

een maatregel kan gevonden worden, rekening houdend met overwegingen die verband 

houden met haalbaarheid (bevoegdheidsrechtelijk, privacy van verhuurder en vorige 

huurders) en wenselijkheid (bijkomende administratieve lasten). 

Beleidsoptie 3: afschaffen van artikel 7,§1bis Woninghuurwet 

o Effecten voor de huurder: 

- Wanneer de regeling wordt afgeschaft, is de huurder niet langer beschermd tegen het 

misbruik dat eruit bestaat om stelselmatig kortlopende overeenkomsten aan te gaan, 

waarbij de basishuurprijs telkens opnieuw vrij kan bepaald worden. De facto blijkt de 

bepaling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet in zijn huidige vorm evenwel niet 

afdwingbaar. Het bevorderen van de negenjarige huur of het minder aantrekkelijk maken 

van kortlopende overeenkomst zou bijgevolg een meer doelmatige aanpak kunnen 

vormen om de woonzekerheid van de huurder te bevorderen. 

o Effecten voor de verhuurder: 

- In vergelijking met beleidsoptie 2 is er geen sprake van een mogelijke inbreuk op de 

privacy of bijkomende administratieve lasten. Wel kunnen er mogelijke gevolgen zijn 
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voor de verhuurder door het minder aantrekkelijk maken van de kortlopende huur/ het 

bevorderen van de negenjarige overeenkomsten. Eventuele effecten hangen evenwel 

samen met de manier waarop deze laatste doelstellingen zouden gerealiseerd worden. 

o Effecten voor de overheid: 

- Afschaffing van de regeling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet en uitwerken van 

alternatieve mechanismen, hetzij het minder aantrekkelijk maken van de kortlopende 

huur of het bevorderen van de negenjarige overeenkomsten. 

- Bijdrage aan de woonzekerheid. 

- Bijdrage aan de toegankelijkheid van de wetgeving. 

C.1.2 De vrije huurprijsbepaling 

 

Het bepalen van de basishuurprijs wordt krachtens de huidige Woninghuurwet aan de contractuele 

vrijheid overgelaten337. Huurdersorganisaties stellen evenwel voor om een vorm van 

huurprijsregulering in te voeren, waarbij de huurprijs aan de hand van bepaalde criteria zou 

gekoppeld worden aan de kwaliteit en kenmerken van de gehuurde woning. 

1. Bevindingen uit de literatuur338 

1.  Algemene beschouwingen 

 

In de literatuur wordt vastgesteld dat verschillende Europese landen sinds de eerste wereldoorlog 

gebruik maken van een vorm van huurprijsregulering. Daarbij wordt eerst en vooral gesteld dat het 

belangrijk is om deze instrumenten te kaderen binnen het ruimer woonbeleid en de kenmerken van 

de woningmarkt van de desbetreffende landen. Ook tussen de verschillende stelsels, hun 

institutionele omkadering, het gebruikte instrumentarium en hun beleidsfinaliteit bestaat echter een 

grote diversiteit339.  

 

Uit de literatuurstudie van het onderzoek ‘Huurprijzen en richthuurprijzen’ van het STEUNPUNT WONEN 

blijkt dat huurprijsregulering evenwel altijd neerkomt op het schipperen tussen enerzijds de 

bescherming van de huurder en anderzijds het garanderen van voldoende rendement voor de 

verhuurder. Een eenzijdige en strikte vorm van regulering, waarbij doorgaans alle huurprijzen op een 

bepaald niveau worden bevroren (de zogenaamde ‘eerste generatie huurprijsregulering’), wordt 

immers eenduidig als negatief ervaren. Als bij dergelijke stelsels de betaalbaarheid voor de huurder 

al werd verbeterd, dan wogen de voordelen daarvan nooit door ten opzichte van de verliezen voor 

de eigenaars, met efficiëntieverlies voor de hele maatschappij tot gevolg.  
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 DE SMEDT, P., “Het woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode. Enkele markante gevolgen van 
de Vlaamse Wooncode op de verhuring van een hoofdverblijfplaats”, T.O.G.O.R., 1999, p. 10 ev. 
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 Voor verdere beschouwingen en buitenlandse voorbeelden kan verwezen worden naar de studies die 
hierover door het STEUNPUNT WONEN en DAMBRE gepubliceerd werden. Zie: DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse 
van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de 
woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 308-355. en WINTERS, S., “Deel I: Literatuurstudie over 
richthuurprijzen” in Huurprijzen en richthuurprijzen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee, 2012, p. 9-16. 
339

 In het onderzoek van DAMBRE worden Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Engeland en Wales 
besproken. Naast deze landen vergelijkt WINTERS ook nog de situatie in Spanje en Zweden. Zie: DAMBRE, M., De 
Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot 
objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 308-355. en WINTERS, S., “Deel I: Literatuurstudie 
over richthuurprijzen” in Huurprijzen en richthuurprijzen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee, 2012, p. 9-16. 
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Binnen de ‘tweede generatie van huurprijsregulering’ zouden dan weer zo een grote verschillende 

bestaan tussen de verschillende systemen dat het onmogelijk is om algemene uitspraken te doen. 

Concreet gaat het hierbij meer om regulering op maat, waarbij veelal een onderscheid wordt 

gemaakt tussen nieuwe en lopende contracten. Vaak is de huurprijsregulering ook deel van een 

groter geheel aan maatregelen die gericht zijn op de woonzekerheid, de woonkwaliteit, onderhoud 

en opwaardering van de woning, en de verhouding tussen huurder en verhuurder. Ook zachte 

regulering, met niet-bindende waardenschattingen, is een vorm van ‘tweede generatie’ 

huurprijsregulering.  

 

Bij de beoordeling van voor- en nadelen zou verder rekening moeten gehouden worden met de 

ruimere context, hetzij andere vormen van huurdersbescherming en de interactie met de 

woningmarkt. In het algemeen wordt evenwel vastgesteld dat mogelijke negatieve effecten minder 

groot zijn dan bij de eerste generatie340. Sommige auteurs menen bovendien dat huurprijsregulering 

ook voordelen kan meebrengen voor verhuurders. Een breed gedragen stelsel zou met name kunnen 

bijdragen tot het imago van de sector, terwijl gereguleerde huurprijzen ook tot gevolg kunnen 

hebben dat het verloop van huurders minder groot is en meer stabiele inkomsten kunnen verzekerd 

worden. Desondanks stellen ook deze auteurs vast dat de theoretische argumenten voor 

huurprijsregulering nooit empirisch werden bevestigd, terwijl landen waar de huurmarkt stabiel is of 

toeneemt veeleer gekenmerkt worden door minder regulering341. 

2. Buitenlandse stelsels van huurprijsregulering 

 

Grosso modo kunnen drie types van huurprijsregulering worden onderscheiden: 

- Nederland en Zweden: een systeem van referentieprijzen die gelden als maxima wordt 

gehanteerd. Vaak gaat het om bindende prijzen. In Nederland is bijvoorbeeld de prijsvorming 

vrij voor woningen boven een bepaalde huurprijs. In andere gevallen wordt voor nieuwe 

verhuringen een maximum huurprijs opgelegd en bepaalt de overheid jaarlijks de maximale 

stijging van de huurprijs. 

- Duitsland: het systeem van de ‘Mietspiegel’ heeft vooral een informatieve functie naar 

huurders en verhuurders toe. Het systeem wil zo marktconform mogelijk zijn. Bovendien is 

het enkel bindend wanneer de verhuurder forse stijgingen van de huurprijs wil doorvoeren 

of wanneer een woekerhuur gevraagd wordt bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst 

(in regio’s met een woningtekort wordt deze marge verder beperkt). 

- Frankrijk, Engeland, Luxemburg en Nederland: in deze landen bestaan paritair samengestelde 

huurcommissies, waarbij huurder en verhuurder een onenigheid inzake de huurprijs kunnen 

voorleggen aan de hand van geobjectiveerde referentieprijzen. 

 

Daarnaast kan ook een onderscheid gemaakt worden naar gelang de manier waarop de 

geobjectiveerde prijzen tot stand komen. Dit gebeurt met name op basis van: 
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 WINTERS, S., “Deel I: Literatuurstudie over richthuurprijzen” in Huurprijzen en richthuurprijzen, Steunpunt 
Ruimte en Wonen, Heverlee, 2012, p. 15. 
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 HAFFNER, M, ELSINGA, M. en HOEKSTRA, J., “Rent regulation: the balance between Private landlords and Tenants 
in Six European Countries”, European Journal of Housing Policy, 2008, p. 217-233. 
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- Markthuurprijzen: de markthuurwaarde wordt bepaald aan de hand van vergelijking met 

woningen met vergelijkbare kenmerken (Duitsland en Engeland). 

- De kostprijs: bij het bepalen van de maximum huurprijs wordt uitgegaan van de kostprijs van 

de woning. De verhuring mag dan jaarlijks niet meer dan een bepaald percentage van het 

geïnvesteerde kapitaal opleveren (Luxemburg).  

- Een normatieve benadering: een redelijke band tussen enerzijds de huurprijs en anderzijds 

de kwaliteit en de kenmerken van de woning wordt op een analytische manier tot stand 

gebracht (Nederland). 

 

3. Aanbevelingen in de studie “Huurprijzen en richthuurprijzen” 

 

In de studie ‘Huurprijzen en richthuurprijzen’ van het STEUNPUNT WONEN wordt na een literatuurstudie 

geconcludeerd dat wanneer de overheid zou besluiten om een vorm van huurprijsregulering in te 

voeren, de beste methode samenhangt met het doel dat men voor ogen heeft:   

“Als het doel is om de betaalbaarheid te verbeteren, dan zou een normatief systeem het beste zijn. 

Men kan dan huurprijzen bepalen op basis van wat betaalbaar is voor de huurder, zoals bijvoorbeeld 

nu al in de sociale huisvesting gebeurt. De kans is echter groot dat dit onvoldoende rendement voor 

verhuurders oplevert, waardoor die zich nog verder gaan terugtrekken uit de markt. Bovendien is het 

moeilijk om te bepalen waar juist de lat te leggen. De betaalbaarheid zou men kunnen objectiveren in 

termen van maximale woonquotes of minimum resterend inkomen, maar geweten wat het inkomen 

is van de huidige private huurders, zou dit voor een groot deel van de markt ongetwijfeld leiden tot 

een huurprijs die een onredelijke vergoeding voor de verhuurder betekent. Een objectivering op basis 

van marktprijzen of kostprijzen heeft in vergelijking hiermee minder risico’s op verdere krimp van de 

markt.”342. 

Aansluitend wordt door de onderzoekers gesteld dat het vaststellen van kostprijzen administratief  

erg omslachtig is en dat het gebruik van marktprijzen nog het meest voor de hand zou liggen. In een 

dergelijk systeem zouden dan marktprijzen bepaald worden voor kenmerken van woningen en hun 

ligging. De beste manier om dergelijke marktprijzen te bepalen, zou meer bepaald een hedonische 

prijsanalyse zijn, aangezien daarbij rekening wordt gehouden met de samenhang tussen kenmerken 

van de woning. In het onderzoek wordt daarbij de noodzaak benadrukt om alle woningkenmerken in 

de aldus bepaalde huurprijs te capteren. Anders zou zich meer bepaald het probleem van de ‘market 

for lemons’ stellen, waarbij meer kwalitatieve woningen benadeeld worden, terwijl het net de 

bedoeling is om de woningkwaliteit te bevorderen343.  

Op basis van de verrichte prijsanalyse in de studie “Huurprijzen en Richthuurprijzen” werd in 2013 de 

webtoepassing “Huurschatter” ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid. De Huurschatter 

laat toe om een inschatting te maken van de markthuurprijs van een woning op basis van 

woningkenmerken en de ligging. De resultaten van de  Huurschatter zijn informatief, met als doel om 
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 Met ‘een objectivering op basis van marktprijzen’ wordt verwezen naar stelsels zoals de Duitse Mietspiegel. 
In Duitsland heeft het systeem voornamelijk een informatieve functie, maar kan het ook bindend zijn ingeval 
van sterke huurprijsstijgingen of woekerhuur. Zie: WINTERS, S., “Deel I: Literatuurstudie over richthuurprijzen” in 
Huurprijzen en richthuurprijzen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee, 2012, p. 21.  
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 VASTMANS, F., HELGERS, R. en BUYST, E., “Deel III: Hedonische huurprijsanalyse” in Huurprijzen en 
richthuurprijzen, Steunpunt Ruimte en Wonen, Heverlee, 2012, p. 11-12.  
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de transparantie op de private huurmarkt te bevorderen. De geschatte huurprijzen hebben geen 

bindend karakter. 

2. Bestaande wetsvoorstellen 

1. Wetsvoorstel tot objectivering van en controle op de huurprijzen van woningen 

 

In 2005 werd een wetsvoorstel tot objectivering van en controle op de huurprijzen ingediend344.  

De krachtlijnen van dit voorstel houden meer bepaald in dat: 

- De invoering van een geobjectiveerde huurprijs: een ‘indicatieve huurprijs’ zou worden 

berekend aan de hand van een puntensysteem, geïnspireerd op het Nederlandse model. 

De werkelijke huurprijs zou meer bepaald niet meer dan 5% hoger mogen zijn de 

indicatieve huurprijs.  

- De oprichting van paritaire huurcommissies: in elk gerechtelijk arrondissement zou een 

paritair samengestelde huurcommissie worden opgericht, bestaande uit drie 

vrederechters, drie vertegenwoordigers van huurdersorganisaties en drie 

vertegenwoordigers van eigenaarsorganisaties. Elke commissie zou verder opgesplitst 

worden in drie kamers, samengesteld uit één lid van elke groep. De taak van de paritaire 

commissies bestond er in eerste instantie uit om de vrederechter te adviseren wanneer 

een aanpassing van de huurprijs zou worden gevorderd op basis van de indicatieve 

huurprijs. Het betrof een niet-bindend advies, als deskundige. Twee bijkomende taken 

waren enerzijds het formuleren van aanbevelingen op het vlak van huurovereenkomsten 

en anderzijds het overnemen van de rol van de vrederechter bij een verzoeningspoging 

(artikel 1344septies Ger. W.) 

- Verzekeren van het rendement van de verhuurder: aan de verhuurder kan een 

‘huurvergoeding’ worden uitbetaald ingeval er minimum drie maanden huurachterstal 

zou worden vastgesteld. Dit op voorwaarde dat de indicatieve huurprijs en de minimale 

kwaliteitsvereisten werden gerespecteerd. 

 

2. Voorstel tot objectivering van de huurprijzen op het gebied van woninghuur  

 

In de studie ‘De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek 

naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen’ doet DAMBRE een voorstel om te 

komen tot een objectivering van huurprijzen.  

De krachtlijnen van dit voorstel houden het volgende in: 

- Aansluiting bij bestaande begrippen: de regeling wordt opgehangen aan de ‘normale 

huurwaarde’. Dit begrip wordt namelijk reeds gebruikt in kader van de regeling van de 

huurprijsherziening (artikel 7,§1, eerste lid Woninghuurwet). Met de normale 

huurwaarde wordt de huurwaarde van een private woning op de huurmarkt bedoeld, 

rekening houdend met het type woning, de kwaliteits- en comfortkenmerken van de 

woning, de vastgestelde gebreken en de woonomgeving. 
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- De bepaling van de basishuurprijs: bij het bepalen van de initiële huurprijs wordt de 

contractuele vrijheid behouden. Daarna kan de normale huurwaarde een corrigerende 

rol spelen. Huurprijsherziening zou voortaan namelijk niet alleen mogelijk zijn bij een 

stijging (of daling) van de huurwaarde ingevolge objectieve nieuwe omstandigheden of 

werken uitgevoerd door de verhuurder, maar ook wanneer vastgesteld wordt dat de 

overeengekomen prijs niet overeenstemt met de normale huurwaarde. De huurder krijgt 

dus de mogelijkheid om de redelijkheid van de huurprijs te betwisten in vergelijking met 

de kwaliteit van de woning. 

- Het berekenen van de normale huurwaarde: om vast te stellen wat de normale 

huurwaarde van een woning is, worden door de regering parameters vastgesteld. 

Voorgesteld wordt dat het zou gaan om a) het type woning; b) de bewoonbare 

oppervlakte; c) het uitrustings- of comfortniveau van de woning; d) bijkomende 

(luxe)voordelen van de woning; e) de kwaliteitsgebreken; en f) de omgevingsfactoren. 

- Invoering van een puntensysteem: naar Nederlands voorbeeld wordt voorgesteld om 

een puntensysteem in te voeren. Aan elke van de voornoemde parameters kunnen meer 

bepaald positieve of negatieve punten worden toegekend. Aan de hand van het aantal 

punten en een jaarlijks bepaalde puntprijs kan dan de normale huurwaarde worden 

vastgesteld. 

- De invoering van een maximumhuurprijs: wanneer men niet zo ver wil gaan dat de 

huurder de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs in vraag kan stellen door 

vergelijking met de normale huurwaarde, wordt voorgesteld om in navolging van het 

Duitse systeem een bepaalde marge boven de normale huurwaarde in te stellen die geldt 

als maximumhuurprijs. 

 

Bij het voorstel kunnen twee bemerkingen gemaakt worden: 

- Door het feit dat aansluiting gezocht wordt bij het bestaande begrip van de ‘normale 

huurwaarde’, zal het systeem met de zes parameters om de normale huurwaarde te 

bepalen ook bruikbaar zijn bij de bestaande mechanismen tot huurprijsherziening.  

- Op het eerste zicht lijkt gebruik gemaakt te worden van een analytische methode om te 

komen tot een geobjectiveerde huurprijs. In het voorstel wordt echter het belang 

benadrukt van een grootschalig vergelijkend onderzoek van de bestaande marktprijzen 

bij het bepalen van de puntprijs. Dit om een verstoring op de private huurmarkt te 

voorkomen. 

Aanvullend worden volgende maatregelen voorgesteld: 

- De oprichting van huurcommissies: via deze commissies worden huurders en 

verhuurders betrokken bij het stelsel van objectivering van de huurprijzen. De taak van 

deze commissies bestaat met name hoofdzakelijk uit a) het verlenen van advies over de 

normale huurprijs; b) het verzamelen en rapporteren van gegevens om het 

objectiveringsstelsel te verfijnen; en c) het bemiddelen in huurgeschillen345.  

- Invoering van verhuurtoelagen: naast het stelsel van de huursubsidie wordt voorgesteld 

om een verhuurtoelage in te voeren die a) een tegengewicht moet vormen voor de 

huurderbeschermende werking van een stelsel van objectivering van huurprijzen; b) de 
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gerechtelijke uithuiszetting zoveel mogelijk moet vermijden; en c) de financiële risico’s 

voor de verhuurder beperkt. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de huurder 

vraagt om een verzoening en de verhuurder hierop ingaat, zou de huurcommissie dan 

kunnen beslissen om een toelage aan de verhuurder toe te kennen346. 

 

3.  Juridische haalbaarheid 

De vraag stelt zich of de invoering van een vorm van huurprijsregulering niet strijdig is met het 

principe van de contractvrijheid of het eigendomsrecht. Volgens DAMBRE zijn deze rechten en 

vrijheden echter niet absoluut en kunnen zij doelmatig beperkt worden op grond van hogere of 

gelijkwaardige rechten of belangen, zoals het grondwettelijk erkende recht op een behoorlijke 

huisvesting. Dezelfde auteur merkt daarbij op dat voor de pacht en de handelshuur reeds een stelsel 

van objectivering van de prijzen werd ingevoerd ter bescherming van de (voornamelijk economische) 

belangen van de handelshuurder en de pachter, maar dat een zelfde initiatief nog niet ontwikkeld 

werd voor de woninghuur, waarbij nochtans het grondrecht op een behoorlijke huisvesting in 

rekening moet worden gebracht347.  

Daarnaast werd voor de zesde staatshervorming vanuit een bevoegdheidsrechtelijk oogpunt 

vastgesteld dat de decreetgever geen bindend stelsel van huurprijsregulering kon aannemen. Er 

werd immers aangenomen dat wat de prijsreglementering betrof, de bevoegdheid inzake huurprijzen 

van sociale woningen aan de gewesten toebehoorde, terwijl de federale wetgever bevoegd was voor 

de huurprijzen op de private markt348. Krachtens een arrest van het Grondwettelijk Hof dienden de 

gewesten zich op de private huurmarkt dus te beperken tot niet-bindende waardenschattingen349. 

Met de regionalisering van de bevoegdheid over de specifieke regels inzake de huur van voor 

bewoning bestemde goederen en de bevoegdheidsoverdracht inzake prijsreglementering, kreeg de 

decreetgever echter ook de bevoegdheid in handen om een bindend systeem van huurprijsregulering 

in te voeren350. 

4. Het beleid van de Vlaamse overheid 

Het huidige subsidiebeleid (huursubsidie, huurpremie, renovatiepremie bij verhuur, ondersteuning 

SVK’s via huursubsidie351) legt steeds een maximumhuurprijs als voorwaarde voor de toekenning van 

premies en subsidies op. Hierdoor wil de overheid huurprijsstijgingen vermijden bij het verstrekken 

van stimulerende maatregelen op de private huurmarkt.  
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 DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 
mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 345-355. 
347
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In de werkgroep bestaat eensgezindheid over het feit dat huurprijsbeperkingen verantwoord zijn als 

toekenningsvoorwaarde wanneer het gaat om een subsidie- of premiestelsel dat gericht is op het 

ondersteunen van het specifieke huurderssegment van sociaaleconomisch zwakke huurders. Volgens 

CIB VLAANDEREN dienen overheidsmaatregelen die tot doel hebben om de rentabiliteit voor 

verhuurders te stimuleren en/of inkomensondersteunende maatregelen echter niet steeds gelinkt te 

worden aan een maximale huurprijs. Er zou meer bepaald een afweging moeten gemaakt worden 

naargelang de finaliteit van de maatregel. Zo zou het niet altijd noodzakelijk zijn om een maximale 

huurprijs op te leggen bij maatregelen die beogen om investeringen in het verhuren van woningen te 

stimuleren. Hierdoor zou het bereik van dergelijke maatregelen namelijk te sterk ingeperkt worden, 

terwijl volgens CIB VLAANDEREN de private huurmarkt in haar globaliteit nood heeft aan meer 

ondersteuning.   

Verder wordt door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM gewezen op een tweede aandachtspunt voor het 

beleid. Indien een eigenaar-verhuurder een woning verkoopt na de toekenning van een premie, blijkt 

namelijk dat de voorwaarde om een redelijke huurprijs te hanteren moeilijk kan gegarandeerd 

worden. De koper van de huurwoning zal namelijk wel de rechten en plichten die voortvloeien uit de 

huurovereenkomst overnemen jegens de huurder, maar tegenover de overheid is de nieuwe 

eigenaar niet gebonden. Aansluitend kan vastgesteld worden dat de omvang van het engagement 

van de koper substantieel verschilt naargelang de lopende overeenkomst door de vorige eigenaar 

pas werd aangegaan, dan wel op haar einde loopt.    

5. Bevindingen uit de werkgroep 

De standpunten van huurders- en verhuurdersorganisaties staan, behoudens de vaststelling dat de 

vraag en het aanbod op de private huurmarkt niet in evenwicht zijn, volledig tegenover elkaar. Op 

basis van voorbereidende nota’s en de besprekingen in werkgroep wordt hieronder een overzicht 

geboden van de voornaamste elementen. 

 1. Standpunt huurdersorganisaties 

Door sommige organisaties, waaronder het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het NETWERK TEGEN 

ARMOEDE, wordt voorgesteld om een vorm van huurprijsregulering in te voeren, waarbij de huurprijs 

aan de hand van objectieve criteria zou gekoppeld worden aan de kwaliteit en kenmerken van de 

gehuurde woning352. De vrije huurprijsbepaling zou immers slechts kunnen aanvaard worden 

wanneer het aanbod groot genoeg is. Voor het onderste segment van de private huurmarkt is dit 

momenteel niet het geval.  

Ook werd opgemerkt dat zowel het bevorderen van de betaalbaarheid als van de rentabiliteit in het 

Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota Wonen 2014-2019 als doelstellingen werden opgenomen. 

Huurderorganisaties bevestigen daarbij dat ondersteuning langs zowel huurders- als 

verhuurderszijde wenselijk is. Om de tegenstelling tussen enerzijds de betaalbaarheid voor de 

huurder en anderzijds de rentabiliteit van de verhuurder te overbruggen zou een overheidsingrijpen 

zelfs noodzakelijk zijn. Om de doelmatigheid van het overheidsingrijpen te waarborgen, zou de inzet 

van stimulerende maatregelen volgens huurdersorganisaties echter moeten gekoppeld worden aan 

voorwaarden, met name op vlak van woonzekerheid, woningkwaliteit en betaalbaarheid.  
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Wat de betaalbaarheid betreft, zou meer bepaald rekening moeten gehouden worden met het feit 

dat de private huurmarkt een inelastische markt vormt. Wanneer de overheid 

inkomensondersteunende maatregelen zou nemen, dreigt een dergelijke maatregel dus geen stijging 

van het aanbod op de private huurmarkt met zich mee te brengen. Bijgevolg is de invoering van een 

vorm van huurprijsregulering volgens huurdersorganisaties een noodzakelijke voorwaarde om een 

doelmatig beleid te kunnen voeren. 

Samenvattend wordt de invoering van een vorm van huurprijsregulering op basis van twee 

argumenten gemotiveerd: 

- De verhouding huurprijs-kwaliteit: in het onderste segment van de huurmarkt zou voor sommige 

woningen van lage kwaliteit een te hoge huurprijs gevraagd worden353. Het aanbod aan vooral 

bescheiden huurwoningen is immers laag, waardoor verhuurders over een vraaggarantie 

beschikken en huurders bij gebrek aan alternatief genoodzaakt worden om een (te) hoge 

huurprijs te aanvaarden354. Aangezien sommige verhuurders er door dergelijk monopolistische 

situaties in slagen om huurprijzen te vragen die niet in verhouding staan tot de kwaliteit van de 

gehuurde pand, ontbreekt daarenboven de prikkel om te investeren in kwaliteitsvolle en 

duurzame woningen. Daarbij zou volgens de sociale welvaartstheorie het niet perfect werken van 

de markt een overheidsingrijpen kunnen rechtvaardigen, met name omwille van economische 

efficiëntieredenen355. 

 

- Een rechtvaardigheidsargument: ook wanneer de woningmarkt perfect zou werken, kan een 

overheidsingrijpen gerechtvaardigd zijn om de toegang tot de markt op een doelmatige manier 

te verzekeren voor alle bevolkingsgroepen. Wonen is immers een basisbehoefte, terwijl het in de 

markt tot stand gekomen evenwicht tussen vraag en aanbod niet noodzakelijk een 

consumptieniveau verzekert dat overeenstemt met de behoeften van alle huishoudens. Daarbij 

wordt gesteld dat het niet mogelijk zou zijn om kwaliteitsvolle woningen te verhuren tegen voor 

minder gegoede huurders betaalbare prijzen en tegelijkertijd een behoorlijk rendement voor de 

verhuurder te waarborgen356. Om de tegenstelling tussen enerzijds de betaalbaarheid en 

kwaliteit van het wonen voor de huurder en anderzijds de rentabiliteit voor de verhuurder te 

overbruggen, wordt ondersteuning door de overheid dan ook als een noodzakelijke voorwaarde 
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beschouwd. Om de doelmatigheid van het overheidsingrijpen te garanderen en te vermijden dat 

een eventuele financiële ondersteuning zou resulteren in stijgende huurprijzen, zou bovendien 

de invoering van een vorm van huurprijsregulering wenselijk zijn357. 

 

Door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en het NETWERK TEGEN ARMOEDE werd geen concreet stelsel ter 

objectivering van de huurprijs voorgesteld. Wel identificeren deze organisaties een aantal 

voorwaarden om te komen tot een succesvolle introductie van een systeem van 

huurprijsregulering358. 

a. Het verzekeren van een behoorlijk rendement voor de eigenaar 

 

Het NETWERK TEGEN ARMOEDE en het VLAAMS HUURDERSPLATFORM geven aan dat het niet de bedoeling 

kan zijn om te komen tot een eenvoudige, eenzijdige huurprijsverlaging. Het huurbeleid moet 

volgens deze organisaties daarentegen gericht zijn op het overbruggen van de tegenstelling tussen 

enerzijds betaalbaarheid en kwaliteit voor de huurder en anderzijds de rentabiliteit voor de 

verhuurder.  

Huurprijsregulering zou meer bepaald moeten gedragen worden door huurders en verhuurders, en 

mag eigenaars-verhuurders niet uit de markt duwen. Huurdersorganisaties menen dan ook dat een 

stelsel van objectivering van de huurprijzen slechts kan worden ingevoerd onder voorwaarde dat aan 

eigenaars-verhuurders een behoorlijk rendement op hun onroerende investering wordt 

gegarandeerd. Een eenzijdige huurprijsverlaging wordt afgewezen359. 
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b. Een geleidelijke introductie gebaseerd op vrijwilligheid 

 

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM is het bij de introductie van een systeem van 

huurprijsregulering verkieslijk om geobjectiveerde huurprijzen te koppelen aan 

overheidstussenkomsten ten voordele van verhuurders en hen door een aantrekkelijk systeem van 

premies of fiscale tegemoetkomingen aan te moedigen om vrijwillig in te stappen in een stelsel van 

huurprijsregulering. Net zoals bij SVK-woningen kunnen verhuurders dan vrijwillig kiezen voor een 

systeem waarbij bepaalde voordelen worden aangeboden (in dit geval: premies of fiscale 

tegemoetkomingen), wanneer ze in ruil daarvoor akkoord gaan met een lagere huurprijs. Wanneer 

de overheid middelen vrijmaakt om de rentabiliteit voor de vrijwillig toegetreden verhuurders te 

stimuleren, dan zou dit dus gekoppeld worden aan de voorwaarde dat een redelijke huurprijs werd 

overeengekomen, zoals uitgewerkt in een objectief huurprijssysteem, met gegarandeerd niveau van 

woonzekerheid en huurprijsstabiliteit360.  

2. Standpunt eigenaarsorganisaties 

Verhuurdersorganisaties stellen in het algemeen dat de huidige wetgeving reeds onvoldoende 

evenwichtig is en onvoldoende rekening houdt met de belangen van eigenaars-verhuurders. Naast 

de woninghuurwetgeving,  die te ver zou overgeheld zijn in de richting van de bescherming van de 

huurder, zouden ook het verzwakkende profiel van de huurder (en bijgaand risico op wanbetaling), 

het beperkte rendement en de steeds meer restrictieve bepalingen uit de privacywetgeving en de 

antidiscriminatiewetgeving er toe bijdragen dat voor private verhuurders een ongunstig 

investeringsklimaat is ontstaan.  

Volgens CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS vertrekt de argumentatie van de 

huurderorganisaties dan ook te eenzijdig vanuit het perspectief van de betaalbaarheid, terwijl 

nochtans ook consensus zou bestaan omtrent het feit dat een gunstig investeringsklimaat moet 

verzekerd worden. Beter zou volgens eigenaarsorganisaties dan ook zijn om het aanbod centraal te 

plaatsen in de discussie. Slechts door het onevenwicht tussen vraag en aanbod kunnen bepaalde 

verhuurders immers te hoge prijzen eisen. In hoofdzaak zouden de vastgestelde problemen inzake 

betaalbaarheid op de private huurmarkt bovendien eerder voortvloeien uit te lage inkomens in het 

onderste marktsegment.  

Zo stelt CIB VLAANDEREN: “Er wordt niet betwist dat de markt pas optimaal werkt als er een evenwicht 

is tussen vraag en aanbod. Op heden is dat niet het geval. De vraag overstijgt immers ruimschoots 

het aanbod. Daardoor genieten verhuurders – inzonderheid op het lagere segment – van een steeds 

sterkere vraaggarantie. Vanuit deze basisvaststelling divergeren de standpunten echter sterk. 

Huurdersorganisaties pleiten voor een prijsregulering om zo de betaalbaarheid voor die huurders die 

binnen het bestaande beperkte aanbod een woning kunnen huren te vrijwaren. Omwille van het 

onevenwicht moet volgens deze organisaties de marktwerking dan maar worden verlaten. CIB 

Vlaanderen wil echter het aanbod centraal plaatsen en ijvert voor stimuli die het aanbod kunnen 

                                                                                                                                                                                     
belangen van huurders, verhuurders en de samenleving. Zie: HAFFNER M., ELSINGA M. en HOEKSTRA J., 
“Huurregulering vanuit de welvaartseconomie ontleed”, Tijdschrift voor de volkshuisvesting, 2008, p. 43-48 en 
DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 
mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 520-524. 
360
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doen uitbreiden om zo de marktwerking beter te laten spelen. Daarmee zijn niet alleen de huidige 

huurders gebaat – via een betere prijszetting – maar door het wegwerken van het huidige tekort kan 

ook tegemoetgekomen worden aan de noden van de groep van huurders die door de huidige krimp in 

het aanbod geen woning vinden. 

Daarbij wordt akte genomen van de stelling van de huurdersorganisaties dat zij geen eenzijdige 

huurprijsverlaging nastreven. Maar anderzijds kan bezwaarlijk worden ontkend dat een tempering 

van de huurprijzen de doelstelling is bij het voorstel van een huurprijsregulering. Het voorstel is 

immers gestoeld op het standpunt dat de marktconforme prijszetting resulteert in te hoge 

huurprijzen, met problemen voor de betaalbaarheid tot gevolg. De beoogde huurprijsverlaging mag 

dan niet eenzijdig zijn maar het kan niet worden betwist dat een lagere prijsevolutie wel degelijk 

wordt beoogd. En dat kan niet anders dan significante effecten hebben op het instaprendement en de 

aantrekkelijkheid van een investering voor eigenaars-verhuurders. 

Net dat rendement is de voorbije jaren al ernstig geslonken, de logische reden waarom de private 

huurmarkt kampt met tekorten aan aanbodzijde. Gecorrigeerd voor inflatie lag de gemiddelde 

huurprijs in 2013 volgens het Groot Woononderzoek 2013 8% hoger dan in 2005 (562 euro t.o.v. 520 

euro). Dat is een stijging met 1% per jaar bovenop de inflatie. In diezelfde periode zijn de prijzen van 

gewone woonhuizen met 52% gestegen, ofwel een gemiddelde stijging met 6,5% per jaar. Bij 

appartementen gaat het om een stijging van 46,5%, gemiddeld 5,8% per jaar. Deze cijfers illustreren 

al meteen dat de evolutie van de gemiddelde huurprijzen achterblijft op de evolutie van de 

investeringskost, zijnde de vastgoedprijzen, waardoor uiteraard het rendement afneemt. Een nog 

verdere inperking van de prijsevolutie op de private huurmarkt zou de groeiende kloofvorming tussen 

het rendement en de initiële investeringskost alleen maar versterken, met een verdere uitval van 

investeerders tot gevolg. Daarmee zijn ook de huurders die binnen een beperkt aanbod een woning 

moeten vinden niet gebaat. 

… 

De private huurmarkt heeft in eerste instantie nood aan een gevoelige uitbreiding van het aanbod, 

wat vereist dat investeringen net aantrekkelijker moeten worden. Het voorstel om de huurprijs nog 

verder te reguleren en af te stappen van de vrije huurprijsbepaling – direct of indirect – staat haaks 

op dit streven. Een compensatie van het verlies aan rendement door de overheid lijkt in de huidige 

budgettaire context immers niet bijzonder plausibel. En zelfs bij een volledige compensatie van het 

rendementsverlies gaat het nog steeds niet om een operatie die investeringen aantrekkelijker maakt. 

Ten opzichte van het rendement is de situatie dan neutraal. Net daarom worden eventuele 

beschikbare overheidsgelden best direct geïnvesteerd in stimulerende maatregelen.”. 

Aansluitend stelt CIB VLAANDEREN dat, hoewel in de literatuur theoretische argumenten worden 

geformuleerd voor huurprijsregulering, de empirische resultaten altijd negatief zouden zijn. Studies 

zouden met name bevestigen dat huurprijsregulering leidt tot een beperking van het aanbod361. Ook 
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 Ter onderbouwing wordt verwezen naar studies van de EU en de OESO. Zie: CUERPO, C., KALANTARYAN, S. en 
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2014, p. 11 en  ANDREWS, D., CALDERA SANCHEZ, A. en JOHANSSON, A., Housing Markets and Structural Policies in 
OECD Countries, OECD Economics Department Working papers, 836, 2011, p. 49-52. 
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wordt erop gewezen dat een gelijkaardige verantwoording terug te vinden is in de Memorie van 

toelichting van de huidige Woninghuurwet362.  

Verder wordt door eigenaarsorganisaties opgemerkt dat aan het invoeren van een systeem van 

gereguleerde huurprijzen administratieve kosten verbonden zijn. Een normatief systeem zoals in 

Nederland is bovendien een erg complex gegeven, waarbij het maar de vraag is of een ‘normale 

huurprijs’ voldoende precies zou kunnen bepaald worden363. De pilootprojecten met de paritaire 

huurcommissies in Brussel, Gent en Charleroi werden dan weer als negatief ervaren en hebben 

volgens CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS aangetoond dat dat een objectivering van 

huurprijzen aan de hand van statistische parameters niet werkt. Woningen zouden volgens CIB 

Vlaanderen niet gestandaardiseerd te objectiveren zijn aan de hand van tabellen. Om een normale 

huurwaarde te bepalen zou de prijs tot op het niveau van de individuele woning moeten bepaald 

worden en zou een schatting door een expert noodzakelijk zijn. 

Wat de stijging van de huurprijzen ten gevolge van huursubsidies betreft stellen de VERENIGDE 

EIGENAARS dan weer dat verhuurders kandidaat-huurders selecteren zonder dat men weet of de 

huurder al dan niet huursubsidies ontvangt. Ook wordt de huurprijs geafficheerd en wordt op die 

manier vermeden dat de huurprijs wordt aangepast in functie van een individuele kandidaat-

huurder. Verder hebben inkomensondersteunende maatregelen onder de vorm van een 

huursubsidie of huurpremie momenteel een zeer beperkte omvang en bevatten deze steeds de 

voorwaarde van een maximum huurprijs. Het probleem van mogelijke huurprijsstijgingen zou zich 

momenteel dus niet stellen, terwijl een veralgemeend stelsel van huursubsidies met een ruim bereik 

slechts realiseerbaar lijkt op zeer lange termijn. 

CIB VLAANDEREN concludeert: “omwille van deze factoren is het voorstel om de vrije huurprijsbepaling 

verder in te perken bijzonder nefast. Aan de voorwaarde van de huurdersorganisaties dat 

huurprijsregulering ook door de verhuurders zou moeten worden ondersteund zal bovendien 

onmogelijk kunnen worden voldaan. De heersende perceptie bij heel wat private verhuurders is dat 

het wetgevend kader reeds sterk is gericht op het beschermen van de belangen van de huurder. Heel 

wat verhuurders zijn van mening dat daardoor hun legitieme belangen niet langer worden 

beschermd. Dit heeft reeds tot een sterke uitval geleid. De invoering van huurprijsregulering zou deze 

perceptie alleen maar verder versterken, met alle negatieve consequenties van dien.”. Deze 

organisatie, hierin bijgetreden door de VERENIGDE EIGENAARS, is bijgevolg van mening dat de overheid 

beter kan inzetten op ondersteunende in plaats van op regulerende maatregelen. 
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 Elke controle van het bedrag van de basishuur werd, afgezien van het logge beheer dat zij impliceert, meer 
bepaald afgewezen omwille van de vrees dat op termijn een kloof zou ontstaan tussen de toegepaste prijs en 
de marktprijs, wat zou leiden tot desinvestering in de immobiliënsector. Zie: Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 
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C.2 De indexering van de basishuurprijs 

C.2.1  Het aanvangsindexcijfer na huurprijsherziening 

 

1. Bevindingen 

De aanpassing van de huurprijs gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de 

consumptieprijzen, volgens de formule ‘basishuurprijs vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer 

en gedeeld door het aanvangsindexcijfer’. Het nieuwe indexcijfer is daarbij in principe het indexcijfer 

van de maand voorafgaand aan die van de verjaring van het contract en het aanvangsindexcijfer is 

het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst werd gesloten 

(artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek).  

In de werkgroep bestond consensus over het feit dat de aanpassing van de huurprijs aan de kosten 

voor levensonderhoud na een huurprijsherziening alleen maar voor de toekomst moet gebeuren, 

namelijk door als nieuw aanvangsindexcijfer de index te nemen van de maand voorafgaand aan de 

beslissing of de inwerkingtreding van de nieuwe huurprijs. 

2.  Voorgestelde wetswijziging 

Voorgesteld wordt dat het aanvangsindexcijfer bij huurprijsherziening het indexcijfer zou zijn van de 

maand voorafgaand aan de maand waarin de huurprijsherziening werd overeengekomen of 

vastgesteld. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

o Effecten voor de overheid: 

- Aanpassing van de regeling van artikel 6 Woninghuurwet. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

C.2.2 Indexering bij mondelinge overeenkomsten 

 

De regeling van artikel 6 Woninghuurwet is slechts van toepassing op voorwaarde dat de 

overeenkomst schriftelijk werd gesloten. Deze voorwaarde heeft tot gevolg dat de partijen bij 

mondelinge overeenkomsten de opname van een indexeringsbeding zullen moeten bedingen en het 

bewijs hiervan zullen moeten kunnen leveren, wat niet altijd eenvoudig is364. Krachtens het 

oorspronkelijke artikel 6 Woninghuurwet was de indexering van rechtswege voorheen nochtans van 

toepassing op alle woninghuurovereenkomsten, ongeacht het schriftelijke of mondelinge karakter. 

Met de wetswijziging wou de regelgever het sluiten van schriftelijke overeenkomsten aanmoedigen 

en op die manier de rechtszekerheid bevorderen.  
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 Het bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd aan de hand van rekeninguittreksels waaruit blijkt dat in het 
verleden opeenvolgende huurprijsaanpassingen door de huurder werden nagevolgd. Er is dus vereist dat de 
overeenkomst reeds gedurende een zekere periode op die manier wordt uitgevoerd. Zie: DAMBRE, M., “Rechten 
en verbintenissen van de huurder” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S., Handboek algemeen huurrecht, 
Brugge, Die Keure, 2006, p. 415. 
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Verschillende beleidsdoelstellingen lijken elkaar echter te doorkruisen. De regeling van artikel 6 

Woninghuurwet is voor schriftelijke overeenkomsten namelijk ook strenger dan de 

gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek, die voor mondelinge huur van 

toepassing is. De wetgever wou hoog oplopende achterstallen door het stilzitten van de verhuurder 

immers uitsluiten. Zodoende is de indexering minder streng gereglementeerd bij mondelinge 

overeenkomsten dan bij schriftelijke huur, wat haaks staat op de betrachting om het sluiten van 

schriftelijke overeenkomsten aan te moedigen. Dit terwijl voor mondelinge overeenkomsten de 

rechtsonzekerheid ook net is toegenomen door het bewijsprobleem waarmee de verhuurder zal 

geconfronteerd worden wanneer het bestaan van een indexeringsbeding gecontesteerd wordt365. 

In de werkgroep werd opgemerkt dat omwille van het verhogen van het aantal schriftelijke 

overeenkomsten in 2007 de regeling van artikel 1bis Woninghuurwet werd ingevoerd. Op basis van 

dit artikel moet elke woninghuurovereenkomst schriftelijk en met een zekere minimuminhoud 

worden aangegaan. Ook de mogelijke  sanctie bij niet-registratie (artikel 3,§5 Woninghuurwet) zou 

gezorgd hebben voor een belangrijke toename in het aantal geregistreerde overeenkomsten, 

aangezien voor de registratie een schriftelijke overeenkomst vereist is. 

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM blijft de regeling inzake indexering evenwel een nuttige 

maatregel. Schriftelijke huur zorgt namelijk voor meer rechtszekerheid. De verplichting van artikel 

1bis Woninghuurwet zou in de praktijk bovendien nauwelijks gesanctioneerd worden. De sanctie bij 

niet-registratie blijkt daarentegen wel een effectief instrument te zijn om het aantal geregistreerde 

(en dus schriftelijke) overeenkomsten te verhogen. Zo zouden huurdersbonden naar schatting nog in 

amper 3-4% van de gevallen met mondelinge huur geconfronteerd worden. De regel dat mondelinge 

huur niet van rechtswege kan worden geïndexeerd, zou echter toch een belangrijke stok achter de 

deur blijven, en zeker wanneer de inflatie zou toenemen. Wanneer de indexering van rechtswege 

ook bij mondelinge huur de regel zou worden, zou bovendien ook omgekeerd de vraag kunnen 

gesteld worden hoe de indexering nog uitdrukkelijk zou kunnen uitgesloten worden. Ook dan zou 

men geconfronteerd worden met een probleem van bewijsvoering.  

Om die redenen bestond in de werkgroep consensus dat de Woninghuurwet op dit vlak niet moet 

gewijzigd worden. 

C.3 De herziening van de basishuurprijs 

C.3.1 De gehanteerde referentiecriteria  

 

Huurprijsherziening is slechts mogelijk wanneer aan bepaalde drempelvoorwaarden wordt voldaan. 

Momenteel wordt daartoe de ‘normale huurwaarde’ met de ‘eisbare huurprijs’ vergeleken. In de 

rechtsleer wordt echter opgemerkt dat het logischer zou zijn mocht niet met het subjectief bepaalde 

criterium van de ‘eisbare huurprijs’ worden vergeleken.  

Volgens sommige auteurs zou het beter zijn om de regeling te objectiveren en steeds de ‘normale 

huurwaarde’ als vergelijkingspunt te hanteren. Dit zou een logische aanpassing van de regelgeving 

zijn. Om na te gaan of de drempelvoorwaarde is bereikt, zou de ‘normale huurwaarde’ op het 
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moment van het sluiten van de overeenkomst dan moeten vergeleken worden met de ‘normale 

huurwaarde’ op het moment van het verzoek tot huurprijsherziening.  

Overeenkomstig een voorstel van DAMBRE kan een mogelijke herformulering van artikel 7,§1 van de 

Woninghuurwet bijvoorbeeld zijn: 

“Partijen kunnen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke 

driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. 

Bij ontstentenis aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de 

huurprijs toestaan, indien blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van  

nieuwe objectieve omstandigheden ten minste twintig procent hoger of lager is dan de tot op het 

ogenblik van het indienen van het verzoek overeenkomstig artikel 1728bis geïndexeerde normale 

huurwaarde op het tijdstip van de inwerkingtreding van de overeenkomst. 

De rechter kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de 

normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste tien procent van de tot op het ogenblik 

van het indienen van het verzoek overeenkomstig artikel 1728bis geïndexeerde normale huurwaarde 

op het tijdstip van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst is gestegen ten gevolge van werken 

die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd, met uitzondering van de werken die 

noodzakelijk waren om het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van 

artikel 2,§1.”366. 

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM zal aan de wettelijk bepaalde drempelvoorwaarden effectief 

vrij snel voldaan zijn wanneer om subjectieve redenen aanvankelijk een lage huurprijs werd 

overeengekomen. Er werd echter opgemerkt dat de wet ook vereist dat er sprake is van ‘nieuwe 

omstandigheden’ die aan de wijziging van de normale huurwaarde ten grondslag moeten liggen. 

Wanneer vrijwillig een lage huurprijs werd overeengekomen, zou de huurder zich dus nog steeds 

kunnen beroepen op de afwezigheid van ‘nieuwe omstandigheden’ om te voorkomen dat de 

huurprijs wordt verhoogd.  

In werkelijkheid zouden zich dan ook vooral problemen stellen bij de huurprijsherziening na het 

uitvoeren van werken. In dat geval liggen geen ‘nieuwe omstandigheden’ aan de basis van de 

huurprijsherziening, maar het feit dat de ‘normale huurwaarde’ met 10% van de (subjectief 

bepaalde) ‘eisbare huurprijs’ is toegenomen ten gevolge van werken. CIB VLAANDEREN en het VLAAMS 

HUURDERSPLATFORM waren het echter eens dat de vergelijking met de ‘eisbare huurprijs’ 

desalniettemin moet behouden blijven. Wanneer de ‘normale huurwaarde’ op het moment van de 

vordering niet langer zou vergeleken worden met de ‘eisbare huurprijs’, maar met de normale 

huurwaarde bij aanvang van de overeenkomst, dreigt de rechtszekerheid immers af te nemen. De 

‘eisbare huurprijs’ is namelijk gekend en vormt een aanknopingspunt waarover geen discussie kan 

bestaan. Het retroactief bepalen van  de ‘normale huurwaarde’ bij aanvang van de overeenkomst 

lijkt daarentegen een erg complexe en zelfs onhaalbare opdracht voor de vrederechter.  

Uiteindelijk bestond in de werkgroep consensus omtrent het behoud van de huidige regeling. Het 

waarborgen van de rechtszekerheid heeft volgens de actoren voorrang op de objectivering van de 

referentiecriteria. Een wetswijziging zou niet aangewezen zijn. 
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C.3.2 Werken uitgevoerd op kosten van de verhuurder 

 

1. Bevindingen 

Artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet stelt dat de verhuurder de herziening van de huurprijs kan 

vragen wanneer de normale huurwaarde met ten minste tien procent van de eisbare huurprijs is 

gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn uitgevoerd. Daarbij is 

in de literatuur discussie ontstaan omtrent de vraag of de herziening van de huurprijs kan gevraagd 

worden wanneer de werken geheel of gedeeltelijk bekostigd worden door middel van premies of 

subsidies. Cruciaal voor de toepassing van de huidige regeling lijkt bovendien de vraag wie de 

financiële last draagt. Zo komen krachtens de huidige wettekst  ook werken in aanmerking voor een 

verhoging van de huurprijs die bekostigd werden door de verhuurder, maar die uitgevoerd werden 

door de huurder. 

Huurders- en verhuurdersorganisaties vinden dat het niet opportuun zou zijn om de mogelijkheid tot 

huurprijsherziening volledig uit te sluiten wanneer gebruik wordt gemaakt van subsidies. Ook het 

voorstel om op geen enkele manier rekening te houden met het feit dat de werken (gedeeltelijk) 

bekostigd werden met subsidies werd niet wenselijk geacht.  In de praktijk wordt meestal namelijk 

slechts een deel van de totale kostprijs gesubsidieerd. Om die reden werden twee alternatieve 

beleidsopties voorgesteld.  

Onder meer HUURPUNT EN het VLAAMS HUURDERSPLATFORM zijn van mening dat het aandeel eigen 

middelen en subsidies in de totale investering centraal moet staan. Bij het bepalen van de normale 

huurwaarde zou dan alleen rekening mogen gehouden worden met de invloed op de huurwaarde 

van het aandeel van de werken die de eigenaar zelf heeft bekostigd. Voorgesteld wordt om artikel 

7,§1, derde lid Woninghuurwet in die zin te verduidelijken.  

CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS vinden daarentegen dat de huidige wettekst best kan 

behouden blijven. De bestaande regel leent zich immers reeds tot de bovenstaande interpretatie, 

maar laat aan de vrederechter meer ruimte en flexibiliteit bij de beoordeling van individuele 

gevallen. Volgens de genoemde organisaties zou op die manier het best aansluiting kunnen 

gevonden worden bij de uiteenlopende situaties die in de praktijk bestaan. Ook werd aangehaald dat 

het aangewezen is om niet-noodzakelijke wetswijzigingen te vermijden teneinde de continuïteit van 

het wetgevend kader te verzekeren. 

2. Voorgestelde wetswijziging 

Beleidsoptie 1: verduidelijking van artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet 

De decreetgever kan een verduidelijking overwegen om de rechtszekerheid te verhogen.  Zo wordt 

voorgesteld om artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet te herformuleren, zodat bij 

huurprijsherziening alleen rekening gehouden wordt met de invloed op de huurwaarde van de 

werken die de eigenaar zelf heeft betaald. De stijging van de huurwaarde ten gevolge van werken die 

bekostigd werden aan de hand van subsidies zou daarentegen geen aanleiding mogen geven tot een 

stijging van de huurprijs. 
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Beleidsoptie 2: behoud van de huidige regeling 

Voorgesteld wordt om de regeling van artikel 7, §1, derde lid Woninghuurwet ongewijzigd te 

behouden. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: verduidelijking van artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- Verhoging van de rechtszekerheid. De voorgestelde wetswijziging sluit aan bij het 

meerderheidsstandpunt in de rechtsleer. 

- Alleen het aandeel van de werken die de eigenaar zelf bekostigt, kan aanleiding geven 

tot een stijging van de huurprijs.  

- Verhuurders kunnen zich minder gestimuleerd voelen in hun ‘voortrekkersrol’, wat 

nefaste gevolgen kan hebben voor sommige renovatieprojecten. 

o Effecten voor de overheid: 

- Noodzakelijke aanpassing van de regeling van artikel 7,§1, derde lid Woninghuurwet.   

- Er wordt een evenwicht bereikt tussen de doelstellingen om enerzijds de renovatie en 

modernisering van het woningpatrimonium aan te moedigen, en anderzijds de 

betaalbaarheid voor de huurder te garanderen. 

- Verhoging van de rechtszekerheid. 

 

Beleidsoptie 2: behoud van de huidige regeling 

o Effecten voor huurders en verhuurders: 

- In vergelijking met de eerste beleidsoptie laat de decreetgever meer ruimte voor 

beoordeling door de vrederechter. De effecten zijn niet eenduidig. Enerzijds hebben 

huurders en verhuurders geen rechtszekerheid omtrent de uiteindelijke beoordeling 

door de vrederechter, anderzijds kan het behoud van een zekere flexibiliteit toelaten om 

maatwerk te leveren in individuele gevallen. 

o Effecten voor de overheid: 

- In vergelijking met de eerste beleidsoptie worden de continuïteit van de regelgeving en 

de flexibiliteit bij de beoordeling door de vrederechter verzekerd, maar wordt geen 

bijdrage geleverd aan het verhogen van de rechtszekerheid. 

C.3.3 De temporele beperking inzake huurprijsherziening 

 

1. Bevindingen 

In het Vlaamse regeerakkoord wordt aangegeven dat men huurprijsaanpassingen wil mogelijk maken 

ingeval van duurzame investeringen367. Momenteel voorziet artikel 7,§1 Woninghuurwet voor de 

negenjarige huur reeds in de mogelijkheid tot huurprijsherziening, maar deze mogelijkheid is 

temporeel beperkt. De herziening in onderling akkoord is namelijk slechts mogelijk tussen de 

negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van elke driejarige periode (artikel 7, 

§1, eerste lid Woninghuurwet). Ook de vordering tot herziening onder toezicht van de rechter kan 
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 Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019, p. 92.  
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slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van elke driejarige 

periode (artikel 7, §1, vijfde lid Woninghuurwet). De vraag wordt gesteld of de renovatiedynamiek 

door deze regeling niet ondoelmatig wordt afgeremd. 

Zo stelt CIB VLAANDEREN hierover dat: “Op dit ogenblik staat er vaak te weinig direct rendement 

tegenover de investeringen die verhuurders uitvoeren in hun panden. Daarom is het noodzakelijk dat 

de mogelijkheden worden verruimd om de huurprijs in onderhandeling met de huurder te herzien in 

ruil voor een kwaliteitsverbetering van het pand. De Vlaamse Woonraad suggereerde zo al dat niet-

gesubsidieerde energiebesparende maatregelen aanleiding zouden moeten kunnen geven tot een 

verhoging van de huurprijs. In de woninghuurwetgeving is een herziening van de huurprijs momenteel 

enkel mogelijk tussen bepaalde strikt vastgelegde termijnen. In onderling akkoord kan een herziening 

enkel tussen de negende en de zesde maand, voorafgaand aan het verstrijken van een driejarige 

periode. Deze inperking van de mogelijkheden om de huurprijs te herzien tot bepaalde strikt 

afgelijnde periodes in de loop van een huurcontract, heeft een negatief effect op de bereidheid van de 

verhuurders om te investeren in de kwaliteit. Zij kunnen immers geen direct rendement verkrijgen in 

ruil voor de bijkomende investeringen... We pleiten dan ook voor een opheffing van de temporele 

beperkingen die het quasi onmogelijk maken om bij renovaties de huurprijs in onderling akkoord te 

herzien. De partijen zouden op elk ogenblik moeten kunnen overeenkomen om een 

kwaliteitsverhoging of een betere energetische prestatie te koppelen aan een voldoende 

rendement.”368. 

Het VLAAMS HUURDERSPLATFORM  geeft aan dat werken en renovaties in sommige gevallen een 

kostenbesparing voor de huurder betekenen en wil deze mogelijkheid mee onderzoeken369. Wel 

zouden een aantal voorwaarden aan een eventuele wetswijziging moeten verbonden worden:  

a. Werken die betrekking hebben op minimale kwaliteitsnormen 

In de werkgroep bestond eensgezindheid omtrent de voorwaarde dat de huurprijsherziening geen 

betrekking mag hebben op werken die noodzakelijk zijn om het pand in overeenstemming te 

brengen met de minimumkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.  

Discussie bestond daarentegen omtrent het referentiepunt inzake de minimale kwaliteitsnormen. De 

bepaling van artikel 5, §1, 1ste lid, 3° van de Vlaamse Wooncode, die betrekking heeft op de 

energiezuinigheid van de huurwoning, wordt op heden immers niet volledig doorvertaald naar het 

technisch onderzoeksverslag. Met ingang van 2015 is met name alleen de vereiste van dakisolatie 

opgenomen in de criteria van het technisch verslag370.  

Volgens het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en HUURPUNT moeten alle elementen van artikel 5, §1, 1ste lid, 

3° Vlaamse Wooncode echter uitvoering krijgen. Bijgevolg zou met alle decretaal bepaalde aspecten 

rekening moeten gehouden worden om te beoordelen of het al dan niet gaat om werken om de 

huurwoning in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsnormen. Concreet wenst het 

Vlaams Huurdersplatform dat alle decretaal verankerde elementen doorvertaald worden in het 

technisch onderzoeksverslag. Het feit dat dit op heden nog niet gebeurd is, zou volgens deze 
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 CIB VLAANDEREN, Memorandum 2014, p. 19-20. 
369

 VLAAMS HUURDERSPLATFORM, Nota 'evaluatieluik 2 woninghuurrecht', p. 10. 
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 Bijlage 1,2 en 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor woningen van 12 juli 2013. 
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organisatie bovendien niet betekenen dat met de hogere rechtsnorm van artikel 5,§1 Vlaams 

Wooncode vooralsnog geen rekening moet gehouden worden. Geen enkele van de werken die 

betrekking hebben op de kwaliteitsnormen van artikel 5, §1 Vlaamse Wooncode, ook al zijn ze niet 

als criterium opgenomen in het technische verslag,  zou volgens het Vlaams Huurdersplatform dus 

aanleiding kunnen geven tot een huurprijsherziening. HUURpunt vindt eveneens dat het technisch 

verslag moet worden aangepast, maar stelt dat in tussentijd het technisch verslag in zijn huidige 

vorm het ijkpunt moet blijven371. Ook CIB VLAANDEREN en de VERENIGDE EIGENAARS vinden dat alleen de 

actuele criteria van het technisch onderzoeksverslag als referentiecriterium kunnen worden 

gehanteerd. Dit om de rechtszekerheid te garanderen. 

b. Beperking tot negenjarige huurcontracten 

In de werkgroep bestond eveneens consensus omtrent het feit dat huurprijsherziening alleen bij 

negenjarige huur mogelijk moet zijn. Op dit vlak moet de wet niet aangepast worden. Een 

bijkomende doelstelling van een eventuele wetswijziging inzake huurprijsherziening zou zelfs kunnen 

zijn om de negenjarige huur aantrekkelijker te maken.  

c. Toestemming door de huurder 

Huurders- en eigenaarsorganisaties zijn het eens dat het uitvoeren van werken (en de daarop 

volgende herziening van de huurprijs) alleen mag toegelaten worden wanneer de huurder hiermee 

akkoord gaat. Dit principe moet dus behouden blijven, ook wanneer bijvoorbeeld de energetische 

waarde van de woning slecht zou zijn en de huurder zich toch tegen het uitvoeren van werken zou 

verzetten. 

d. Bijkomende voorwaarden ter bescherming van de huurder 

Onder meer het VLAAMS HUURDERSPLATFORM en HUURPUNT wijzen er verder op dat de temporele 

restrictie van artikel 7,§1 Woninghuurwet werd ingegeven vanuit een beschermingsratio. De 

wetgever wou meer bepaald vermijden dat de huurder onder druk zou worden gezet om het 

uitvoeren van werken te aanvaarden. Sommige huurders zouden daarbij in een zodanig zwakke 

positie verkeren dat ze de vraag om werken uit te voeren niet zouden kunnen weigeren, uit angst om 

uit de gehuurde woning te worden gezet.  

De bescherming van de woonzekerheid van de huurder en zijn gezin vormt daarbij een van de 

hoekstenen van de Woninghuurwet. Om een werkelijke keuzevrijheid te garanderen zou dus een 

zekere bescherming voor de huurder ingebouwd moeten blijven. Ook zou moeten voorkomen 

worden dat een woning dermate grondig gerenoveerd wordt dat de huur niet langer betaalbaar is en 

de huurder noodgedwongen moet vertrekken. Om die reden wordt voorgesteld om de temporeel 

onbeperkte huurprijsherziening in onderling akkoord slechts toe te laten voor bepaalde 

werkzaamheden en de huurprijsstijging te beperken tot maximaal 10% van de eisbare huurprijs372. 
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 Sociale verhuurkantoren hanteren ook een eigen charter inzake minimale kwaliteitsvoorwaarden. De 
voorwaarden die daarin worden opgelegd aan de eigenaar gaan verder dan de criteria van het technisch 
verslag (bv. voorwaarde van dubbele beglazing).  
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 Aansluitend bleek tijdens de bespreking in de werkgroep dat de drempelvoorwaarde van 10% van de 
eisbare huurprijs ingeval van werken uitgevoerd op kosten van de verhuurder voor problemen zorgt. 
Verhuurders zouden vooraf namelijk zeer moeilijk kunnen berekenen wat de eventuele investering in de 
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Aansluitend werd door HUURPUNT opgemerkt dat de temporele beperking een probleem vormt bij de 

onderverhuring in de SVK-sector. Het contract met de eigenaar zal door huurderswissels namelijk 

niet noodzakelijk op dezelfde datum aanvangen als het onderhuurcontract met de huurder, 

waardoor het SVK de huurprijsherziening niet kan doorzetten in het onderhuurcontract. Het gevolg 

hiervan is dat het verschil tussen de hogere huurprijs die betaald wordt aan de eigenaar en de lagere 

huurprijs die vanwege de huurder ontvangen wordt door het SVK zelf zal moeten gedragen worden. 

De sector is om deze reden dan ook voorstander van een afschaffing van de temporele beperking bij 

huurprijsherziening. Net als het VLAAMS HUURDERSPLATFORM vindt HUURPUNT evenwel dat de 

afschaffing van de temporele beperking alleen aanvaardbaar is op voorwaarde dat bijkomende, 

compenserende voorwaarden ter bescherming van de huurder worden voorzien. 

Eigenaarsorganisaties stellen daarentegen dat de wet momenteel niet voorziet in een beperking 

inzake de mate waarin de huurprijs kan worden verhoogd. Mocht de decreetgever daartoe besluiten 

(om de betaalbaarheid  voor de huurder te garanderen), dan zou dit tot gevolg hebben dat de 

investeringsmarge en de incentives voor de eigenaar beperkt worden. Het uitvoeren van grotere, 

structurele werkzaamheden dreigt dan niet bevorderd te worden. Volgens CIB VLAANDEREN moet 

bijgevolg de klemtoon gelegd worden op de vrijwilligheid: wenst de huurder toe te laten dat werken 

worden uitgevoerd (de huurder moet dit in principe niet dulden, aangezien het voorwerp van de 

huur wijzigt naar aanleiding van de werken) en kan ook de verhuurder hiertoe bereid gevonden 

worden, dan zou de wet ervan mogen uitgaan dat beide partijen zich verbeteren. De wet zou dan 

geen beperkingen moeten opleggen. De VERENIGDE EIGENAARS halen echter ook aan dat de bestaande 

10%-drempel bij herziening voor de rechter soms onhaalbaar is (of dat eigenaars minstens 

betwijfelen of de drempel zal kunnen bereikt worden) en dat investeringen daardoor worden 

uitgesteld. Een versoepeling van het regime van huurprijsherziening voor aanpassingen tot 10% van 

de eisbare huurprijs zou een bijdrage kunnen leveren tot het verhelpen van deze problematiek. 

2.  Voorgestelde wetswijzigingen 

Voorgesteld wordt de mogelijkheid tot huurprijsherziening ingeval van werken uitgevoerd door de 

verhuurder aan te passen. Consensus bestaat immers over het feit dat de uitvoering van werken in 

sommige gevallen in het voordeel van beide partijen kan zijn.  

Beleidsoptie 1: afschaffen van de temporele beperking  

De VERENIGDE EIGENAARS en CIB VLAANDEREN stellen voor om de huurprijsherziening na het uitvoeren 

van werken ten allen tijde mogelijk te maken binnen het stelsel van de negenjarige huur. De huurder 

moet in principe immers voorafgaand toestemming verlenen om werken in de gehuurde woning uit 

te voeren. Wanneer deze toestemming wordt verleend door de huurder, zou men volgens de 

voornoemde organisaties kunnen aannemen dat het gaat om werken waarbij beide partijen een 

voordeel hebben.  

Beleidsoptie 2: Toevoeging van een derde mogelijkheid tot huurprijsherziening voor duurzame 

investeringen 

                                                                                                                                                                                     
woning zou opbrengen (stijging van huurprijs/maand), waarbij de uitvoering van werken in de praktijk vooral 
beperkt zou blijven tot maatregelen waarbij de verhuurder (met zekerheid) aanvoelt dat de drempel van 10% 
kan bereikt worden. Het gevolg hiervan zou zijn dat bepaalde werkzaamheden onder het huidige systeem 
veelal worden uitgesteld tot na afloop van de overeenkomst. 
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Duurzame investeringen of energiebesparende maatregelen kunnen zowel de huurder als de 

verhuurder ten goede komen.  Het aanpassen van de temporele beperking voor dergelijke werken is 

dan ook zowel voor huurders- als verhuurdersorganisaties wenselijk. Voor deze derde mogelijkheid 

van huurprijsherziening kunnen twee mogelijke voorstellen geformuleerd worden: 

Voorstel I 

Het aanpassen van de temporele beperking voor energiebesparende maatregelen en duurzame 

investeringen is zowel voor huurders- als verhuurdersorganisaties wenselijk. Om de betaalbaarheid 

en de woonzekerheid voor de huurder te garanderen, willen huurdersorganisaties hierbij een aantal 

voorwaarden inbouwen. Tegelijkertijd stellen eigenaarsorganisaties dat de huidige drempel van 10% 

van de eisbare huurprijs vaak onhaalbaar is. Voorgesteld wordt om een derde mogelijkheid tot 

huurprijsherziening te voorzien voor energiebesparende maatregelen die een maximale stijging van 

10% van de eisbare huurprijs tot gevolg hebben.  

Om gebruik te maken van deze derde mogelijkheid tot huurprijsherziening zou eerst en vooral moet 

voldaan zijn aan een aantal voorwaarden die ook reeds van toepassing zijn bij de twee bestaande 

mogelijkheden tot herziening van de huurprijs: 

- De huurprijsherziening is alleen mogelijk binnen het stelsel van de negenjarige huur. 

- Het gaat niet om werken die bedoeld zijn om de gehuurde woning in overeenstemming te 

brengen met de minimale kwaliteitsnormen of met de onderhoudsverbintenissen die de wet 

op dwingende wijze ten laste van de verhuurder legt. 

- Er is een akkoord vereist tussen huurder en verhuurder omtrent het uitvoeren van werken 

en het verhogen van de huurprijs. 

 

Daarnaast bestond overeenstemming omtrent volgende bijzondere voorwaarden en modaliteiten 

voor deze derde mogelijkheid tot huurprijsherziening: 

- Het toepassingsgebied blijft beperkt tot duurzame investeringen en energiebesparende 

maatregelen. 

- De verhoging van de huurprijs blijft beperkt tot maximaal 10% van de eisbare huurprijs. 

- De huurprijsherziening kan ten allen tijde overeengekomen worden. 

- Het noodzakelijke akkoord tussen beide partijen moet aan bepaalde vereisten 

beantwoorden. Er moet met name minimaal overeenstemming bestaan over de aard van de 

werken, de omvang van de huurprijsstijging en het feit dat de herziening van de huurprijs 

slechts mag worden doorgevoerd na de uitvoering van de werken. Een volledige 

wilsovereenstemming over alle elementen vormt daarbij een geldigheidsvoorwaarde om tot 

de herziening van de huurprijs te kunnen overgaan373. 

 

Voorstel II 

Bijkomend stelt het VLAAMS HUURDERSPLATFORM voor om eveneens als (bijzondere) voorwaarde te 

voorzien dat: 

                                                           
373

 Belangrijk is dat procedures op die manier kunnen worden vermeden. Het tegengaan van procedures vormt 
daarbij een van de voornaamste bestaansredenen van de huidige drempelvoorwaarde van 10% bij de 
huurprijsherziening na uitvoering van werken.  



154 
 

- Het aandeel van de werken dat bekostigd werd door middel van premies of subsidies niet 

mag meegerekend worden bij de herziening van de huurprijs. 

 

Ter verantwoording van deze laatste voorwaarde wijst het VLAAMS HUURDERSPLATFORM meer bepaald 

op het gevaar van een inconsistent beleid (energiezuinigheid vs. betaalbaarheid). Wanneer geen 

rekening zou gehouden worden met het feit dat werken deels bekostigd werden door middel van 

subsidies of premies, zou de huurprijs namelijk kunnen verhoogd worden naar aanleiding van werken 

die met overheidsmiddelen werden bekostigd. Vanuit de doelstelling om de betaalbaarheid te 

bevorderen zou dit ondoelmatig en inconsistent zijn, zeker aangezien sommige werken voor een zeer 

groot aandeel worden gesubsidieerd.  

Volgens de VERENIGDE EIGENAARS zou deze voorwaarde echter overbodig zijn. De beperking tot een 

maximale stijging van 10% van de eisbare huurprijs zou met name reeds zorgen voor een 

evenwichtige regeling en voldoende waarborgen bieden voor de huurder. De uitvoering van werken 

zal bovendien ook aan de huurder ten goede komt, ongeacht of de verhuurder een deel van de 

kosten kan recupereren via premies of subsidies. Verhuurders dreigen op hun beurt eerder af te 

haken wanneer teveel voorwaarden zouden worden gesteld. Ook zou het uitvoeren van duurzame 

investeringen vooral een impact hebben op het energieverbruik en zou minder consistent een 

huurprijsstijging kunnen worden doorgerekend. Dit terwijl de overheid energiebesparende 

maatregelen wenst te bevorderen. Wanneer overheidstussenkomsten zich niet kunnen vertalen in 

huurprijsstijgingen dreigt de renovatiedynamiek dan ook niet of in mindere mate toe te nemen.  

Anderzijds is het ook mogelijk dat binnen het regelgevend kader van subsidies voor 

energiebesparende maatregelen een vorm van huurprijsbeperking wordt voorzien als 

toekenningsvoorwaarde. De voorwaarde dat het aandeel van de werken dat bekostigd werd door 

middel van premies of subsidies niet mag meegerekend worden bij de herziening van de huurprijs 

lijkt bovendien ook enkel van belang te zijn wanneer de zaak voor de vrederechter zou worden 

gebracht. De vereiste van een minimale overeenstemming over een aantal aspecten zou procedures 

echter moeten vermijden. 

3. Effecten voor de betrokkenen 

Beleidsoptie 1: afschaffen van de temporele beperking 

o Effecten voor huurders: 

- Het afschaffen van de temporele beperking betekent dat huurders ten allen tijde een 

herziening van de huurprijs met de verhuurder kunnen overeenkomen. De huurder moet 

daarbij toelating verlenen om werken in het gehuurde pand uit te voeren. In principe zou 

de uitvoering van werken (en de navolgende huurprijsaanpassing) tijdens de lopende 

overeenkomst bijgevolg alleen kunnen plaatsvinden wanneer dit in het voordeel is van 

beide partijen. 

- De afschaffing van de temporele beperking betekent ook dat de bescherming van de 

huurder wordt uitgehold. De Woninghuurwet wil namelijk de in het Burgerlijk Wetboek 

veronderstelde contractuele gelijkheid herstellen en vertrekt vanuit een 

beschermingsratio ten behoeve van de huurder, waarbij de woonzekerheid als een van 

de hoekstenen geldt. Concreet kan gevreesd worden dat huurders onder druk zullen 

worden gezet om de uitvoering van werken te aanvaarden. Gezien het beperkte aanbod 
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aan huurwoning in bepaalde marktsegmenten zouden sommige huurders zouden zelfs in 

een zodanig zwakke positie staan dat ze de uitvoering van werken niet kunnen weigeren.  

o Effecten voor verhuurders: 

- Het afschaffen van de temporele beperking betekent dat verhuurders ten allen tijde een 

herziening van de huurprijs met de huurder kunnen overeenkomen. Aangezien 

verhuurders op die manier een direct rendement kunnen halen uit hun investering kan 

de bereidheid om werken uit te voeren in de verhuurde woning toenemen. 

o Effecten voor de overheid: 

- Noodzakelijke aanpassing van de regeling van artikel 7,§1, Woninghuurwet.   

- Er wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van artikelen 3 en 4 van de Vlaamse 

Wooncode om de woningkwaliteit te verbeteren. Door de verhuurder beter toe te laten 

om een direct rendement uit zijn investering te halen, kan de modernisering en 

renovatie van het woningpatrimonium namelijk toenemen. 

- Ook voor de huurder wordt een juridische hindernis weggenomen om met de eigenaar 

een huurprijsherziening overeen te komen. Wanneer de aan de grondslag liggende 

werkzaamheden ook op wens van de huurder worden uitgevoerd is dit een positief 

effect. De gevolgen voor de huurder zijn echter helemaal niet eenduidig positief. De 

bescherming van de huurder dreigt tegelijkertijd namelijk uitgehold te worden. In het 

bijzonder kan de woonzekerheid aangetast worden wanneer huurders onder druk 

worden gezet om de uitvoering van werken te aanvaarden. 

- De voorgestelde beleidsoptie resulteert in een vereenvoudiging van de wet: de twee 

bestaande herzieningsmogelijkheden worden immers behouden, met de simplificatie 

van de opheffing van de temporele beperkingen op een herziening na werken in 

onderling akkoord. Dit in tegenstelling tot beleidsoptie 2, waardoor een extra 

herzieningsmogelijkheid in de wet zou worden ingeschreven. 

 

Beleidsoptie 2: Toevoeging van een derde mogelijkheid tot huurprijsherziening voor duurzame 

investeringen 

Voorstel I 

o Effecten voor huurders: 

- De invoering van deze derde mogelijkheid tot huurprijsherziening blijft beperkt tot 

duurzame investeringen/energiebesparende maatregelen. Het uitvoeren van dergelijke 

werken kan via een besparing op de energiefactuur bijdragen aan de betaalbaarheid voor 

de huurder. 

- De betaalbaarheid en de woonzekerheid worden gewaarborgd door de voorwaarde dat 

de huurprijsstijging maximaal 10% van de eisbare huurprijs mag bedragen. Wat de 

woonzekerheid betreft, zou dit voor sociaaleconomisch zwakkere huurders evenwel als 

een minder sterke bescherming kunnen beoordeeld worden dan de huidige temporele 

beperking. 

- Net als in het huidige systeem het geval is, wordt de woonzekerheid daarnaast ook 

gewaarborgd doordat de huurder toestemming moet verlenen om de werken uit te 

voeren en door het feit dat de huurprijsherziening alleen mogelijk is binnen het stelsel 

van de negenjarige huur.  
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- Net als op heden komen werken niet in aanmerking die bedoeld zijn om de gehuurde 

woning in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsnormen of om te 

voldoen aan de onderhoudsverbintenissen die de wet op dwingende wijze ten laste van 

de verhuurder legt. Inzake duurzame investeringen/energiebesparende maatregelen 

betekent dit concreet dat er geen huurprijsherziening kan worden toegepast voor 

werken in het kader van het aanbrengen van dakisolatie374. 

- Door de gerealiseerde investeringen kan er bijgedragen worden tot het wooncomfort 

van de huurder.  

- Een gevaar is dat de huurder door een gebrek aan feitelijke kennis omtrent de wetgeving 

zou instemmen met een huurprijsstijging die niet beantwoord aan de decretale 

voorwaarden375.  

o Effecten voor verhuurders: 

- Voor verhuurders valt een juridische beperking weg om de uitvoering van 

energiebesparende maatregelen door te rekenen in een stijging van de huurprijs. 

- Voor dergelijke maatregelen valt de drempelvoorwaarde van 10% van de eisbare 

huurprijs weg. 

- In tegenstelling tot de eerste beleidsoptie moet de huurprijsherziening aan strenge 

voorwaarden voldoen. Het toepassingsgebied blijft met name beperkt tot 

energiebesparende maatregelen en duurzame investeringen, de verhoging van de 

huurprijs blijft beperkt tot 10% van de eisbare huurprijs en de overeenstemming tussen 

partijen moet aan een aantal minimale voorwaarden voldoen. 

o Effecten voor de overheid: 

- Noodzakelijke aanpassing van de regeling van artikel 7,§1, Woninghuurwet.   

- Er wordt een bijdrage geleverd aan de doelstelling van artikelen 3 en 4 van de Vlaamse 

Wooncode om de woningkwaliteit te verbeteren en in het bijzonder om duurzame 

investeringen en energiezuinigheid aan te moedigen.  

- Het afschaffen van de temporele beperking kan mogelijk negatief zijn voor de 

woonzekerheid en betaalbaarheid van de huurder. Door de bijkomende voorwaarden 

wordt evenwel een alternatief beschermingsmechanisme geboden. 

 

Voorstel II 

 

Wanneer de door het VLAAMS HUURDERSPLATFORM voorgestelde bijkomende voorwaarde wordt 

opgenomen, kunnen daarenboven volgende effecten worden voorzien: 

 

o Effecten voor huurders: 

- Het bij de berekening van de huurprijsstijging uitsluiten van het aandeel van de werken 

dat bekostigd werd door middel van overheidstussenkomsten heeft tot gevolg dat de 

betaalbaarheid voor de huurder beter gewaarborgd blijft. Alleen de kosten die de 

verhuurder zelf gedragen heeft zullen namelijk aanleiding kunnen geven tot een 

toename van de eisbare huurprijs. 

                                                           
374

 Vanaf 2015 is de vereiste van dakisolatie opgenomen in de criteria van het technisch verslag. Dit is de enige 
minimumkwaliteitsnorm in het technische verslag die betrekking heeft op energiezuinigheid. 
375

 Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een huurprijsstijging naar aanleiding van werken die betrekking 
hebben op de minimale kwaliteitsnormen. 
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o Effecten voor verhuurders: 

- Het uitsluiten van het aandeel van de werken dat bekostigd werd met premies of 

subsidies zorgt ervoor dat de regeling minder aantrekkelijk wordt voor de verhuurder en 

de bereidheid om te investeren kan afnemen. Een gevolg is eveneens dat een 

onderscheid gemaakt wordt naar gelang het gaat om een verhuurder die kan verhuren 

aan een nieuwe huurder (en de stijging van de huurwaarde volledig kan doorrekenen), 

dan wel een verhuurder die de woning reeds verhuurd en tijdens de loop van een 

overeenkomst een premie ontvangt. 

- Het opleggen van bijkomende voorwaarden zorgt er in het algemeen voor dat de 

complexiteit toeneemt. Uiteindelijk kan gevreesd worden dat de verhuurder de 

uitvoering van werken zal uitstellen tot de periode waarin de huurprijsherziening in de 

huidige regeling reeds mogelijk is (tussen de negende en de zesde maand voorafgaand 

aan het verstrijken van elke driejarige periode).  

o Effecten voor de overheid: 

- Het uitsluiten van werkzaamheden die bekostigd werden met premies of subsidies heeft 

geen eenduidig effect voor de overheid. Enerzijds wordt beter gewaakt over de 

beleidsconsistentie (waarborgen van de betaalbaarheid376), terwijl eigenaars anderzijds 

minder incentives krijgen om duurzame investeringen uit te voeren.   

C.4 De regeling inzake kosten en lasten 

C.4.1 De afwezigheid van een verdelingsprincipe  

 

1. Bevindingen 

De verdeling van kosten en lasten tussen partijen wordt in het algemeen huurrecht overgelaten aan 

de contractuele vrijheid. De Woninghuurwet voegt aan dit principe toe dat de onroerende 

voorheffing en de kosten voor bemiddeling door een derde niet ten laste van de huurder mogen 

worden gelegd (artikelen 5 en 5ter Woninghuurwet). Bovendien kan steeds de herziening of 

omzetting van forfaitair bepaalde kosten en lasten gevraagd worden in werkelijke kosten en lasten 

(artikel 7,§2 Woninghuurwet). In de wet bestaat echter geen aanknopingspunt om de kosten en 

lasten aan de huurder of de verhuurder toe te wijzen wanneer in het contract geen afspraken 

werden gemaakt.  

Huurders- en verhuurdersorganisaties zijn het eens dat deze lacune in de woninghuurwetgeving 

moet aangepakt worden. Ook bestond eensgezindheid over de noodzaak om een algemeen principe 

in de wet in te schrijven. Dit beginsel zou aan de hand van concrete lijsten in een uitvoeringsbesluit 

moeten verduidelijkt worden. Naar analogie met het voorstel in het eerste deel van het 

evaluatieonderzoek inzake het opstellen van lijsten van huurherstellingen zou daartoe een 

technische werkgroep kunnen opgericht worden. 

Concreet zou als algemeen principe kunnen bepaald worden dat de kosten en lasten die verbonden 

zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten laste vallen van 

                                                           
376

 Wat betreft het waarborgen van de betaalbaarheid kan echter worden opgemerkt dat de overheid  deze 
doelstelling ook kan nastreven door een huurprijsbeperking te voorzien als toekenningsvoorwaarde voor het 
bekomen van de subsidie of premie. In dit geval kan de overheid per subsidiestelsel de opportuniteit van een 
huurprijsbeperking afwegen, naargelang de specifieke finaliteit van de subsidie. 
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de verhuurder, terwijl de kosten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning voor 

rekening van de huurder zijn.  

2.  Voorgestelde wetswijziging 

Als uitgangspunt kan (net als in het sociaal huurstelsel) het principe gelden dat de kosten en lasten 

die verbonden zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten 

laste vallen aan de verhuurder, terwijl de kosten die te maken hebben met het gebruik van de 

gehuurde woning voor rekening van de huurder zijn377. 

Om de rechtszekerheid te bevorderen, wordt daarnaast voorgesteld om dit principe te concretiseren 

in een uitvoeringsbesluit. Dit kan voorbereid worden in een paritair samengestelde technische 

werkgroep, waarbij een lijst wordt samengesteld  van kosten die aan de huurder of verhuurder 

mogen worden aangerekend. Een eerste aanknopingspunt kan daarbij gevormd worden door de 

regeling zoals deze in sociale huur bestaat378.  

3. Effecten voor de betrokkenen 

o Effecten voor de huurder en de verhuurder: 

- De huurder wordt verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit het gebruik van 

de gehuurde woning, terwijl de kosten en lasten die verbonden zijn met het bezit en de 

uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten laste vallen van de 

verhuurder. Door de invoering van een algemeen verdelingsprincipe wordt een houvast 

geboden en kunnen tegelijkertijd geen leemtes ontstaan, waarbij het onduidelijk zou zijn 

of bepaalde kosten aan de huurder, dan wel aan de verhuurder moeten worden 

toegewezen. 

- De concrete toepassing van het algemeen principe kan tot interpretatieproblemen 

leiden. Om aan dit probleem te verhelpen kan de decreetgever een richtinggevende lijst 

van kosten opstellen. Onduidelijk is of deze lijst exhaustief zal kunnen zijn.  

- Het is onduidelijk of de voorgestelde wetswijziging het bestaande evenwicht wijzigt.  

o Effecten voor de overheid: 

- Aanpassing van artikel 7,§2 Woninghuurwet en redactie van een uitvoeringsbesluit. 

- Het voorgestelde principe kan naar analogie worden toegepast voor de regeling inzake 

herstellingen, waardoor een wetsvereenvoudiging wordt gerealiseerd. 

- Nood aan het opstellen, de monitoring en bijsturing op regelmatige basis van een lijst 

van kosten ten laste van respectievelijk de huurder of verhuurder, in een paritair 

samengestelde werkgroep 

- Bijdrage aan het verhogen van de rechtszekerheid. 

C.4.2  Het doorrekenen van de onroerende voorheffing, de bemiddelingskosten en de kosten 

voor de laattijdige registratie 

 

Krachtens de bepalingen van artikelen 5, 5bis en 5ter Woninghuurwet kunnen de onroerende 

voorheffing, de kosten van laattijdige registratie en de bemiddelingskosten niet ten laste van de 

                                                           
377

 Voor een overzicht, zie: DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder 
en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 434-435. 
378

 Bijlage III bij het Kaderbesluit Sociale Huur. 
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huurder worden gelegd. Deze regeling zou volgens sommige auteurs echter bezwaarlijk als doelmatig 

kunnen worden beschouwd. De verhuurder kan het bedrag van deze kosten namelijk vooraf 

nauwkeurig bepalen en vervolgens doorrekenen in de huurprijs bij het afsluiten van de 

overeenkomst. Het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS (BIV) stelt ook dat men -vooral net na 

de invoering van deze wet- soms klachten ontving over makelaars die de verplichting inzake de 

bemiddelingskosten niet naleven. In sommige gevallen zou dit zelfs aanleiding geven tot de 

schrapping van de desbetreffende makelaar.  

In de werkgroep bestaat echter consensus omtrent het feit dat de voornoemde verbodsbepalingen 

reeds ruim gedefinieerd werden en dat de decreetgever geen verdere initiatieven kan ontwikkelen. 

Alleen wanneer de huurprijs normatief en analytisch zou bepaald worden, zou het mogelijk zijn om  

te vermijden dat bepaalde kosten ten laste van de verhuurder in de huurprijs worden doorgerekend. 

Dit wordt niet als een wenselijke beleidsoptie aanzien. 
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D. Conclusie  

Binnen de werkgroep werden zowel juridische-technische als beleidsmatige voorstellen gedaan 

omtrent vier aspecten die verband houden met het thema van de huurprijs.   

- Wat de vaststelling van de basishuurprijs betreft, werd in eerste instantie vastgesteld 

dat de beschermingsregeling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet (blokkering van de 

basishuurprijs bij opeenvolgende kortlopende huurcontracten) in de praktijk niet-

afdwingbaar is. Over een wetswijziging om deze bepaling alsnog afdwingbaar te maken, 

kon geen overeenstemming bereikt worden. Concreet werd voorgesteld om de huidige 

regeling te behouden (beleidsoptie 1), de bepaling verder te omkaderen (beleidsoptie 2) 

of artikel 7,§1bis Woninghuurwet af te schaffen (beleidsoptie 3) (C.1.1). Inzake het 

vaststellen van de basishuurprijs bij het begin van de overeenkomst geldt daarnaast de 

contractuele vrijheid. Voorgesteld werd om een vorm van huurprijsregulering in te 

voeren, waardoor de huurprijs aan de hand van objectieve criteria zou gekoppeld 

worden aan de kwaliteit en kenmerken van de woning. De standpunten hierover zijn 

echter sterk verdeeld (C.1.2). 

- Inzake de indexatie van de huurprijs was de werkgroep het eens dat het 

aanvangsindexcijfer na huurprijsherziening het indexcijfer zou moeten zijn van de maand 

voorafgaand aan de maand waarin de huurprijsherziening werd overeengekomen of 

vastgesteld (C.2.1). Wat de indexatie bij mondelinge huurovereenkomsten betreft, werd 

vastgesteld dat de wet op heden in zekere mate contradictorisch is. Onder meer omwille 

van de doelstelling om het aangaan van schriftelijke huurovereenkomsten aan te 

moedigen, bestond echter eensgezindheid over het feit dat het niet aangewezen zou zijn 

om het bestaande artikel 6 Woninghuurwet te wijzigen (C.2.2). 

- Omtrent de herziening van de basishuurprijs werd voorgesteld om de gehanteerde 

referentiecriteria te wijzigen, zodat steeds een vergelijking met een objectief ijkpunt, 

met name de ‘normale huurwaarde’, zou plaatsvinden. Omwille van de rechtszekerheid 

wenst de werkgroep de huidige regeling echter unaniem te behouden (C.3.1). Wat de 

herziening na werken uitgevoerd op kosten van de verhuurder betreft, werd door een 

deel van de werkgroep voorgesteld om de wet te verduidelijken overeenkomstig het 

meerderheidsstandpunt in de rechtspraak en de rechtsleer. De huurprijsherziening zou 

met name alleen rekening mogen houden wordt met de invloed op de huurwaarde van 

de werken die de eigenaar zelf heeft betaald (beleidsoptie 1). Hierover kon echter geen 

consensus bereikt worden. Als alternatief werd voorgesteld om de huidige regeling te 

behouden (beleidsoptie 2) (C.3.2). Inzake de temporele beperking bij huurprijsherziening 

gaven alle actoren te kennen dat ze de mogelijkheid tot meer normatieve vrijheid verder 

willen onderzoeken. Een eerste voorstel was om de temporele beperking af te schaffen 

(beleidsoptie 1). De standpunten hierover waren sterk verdeeld. Een tweede voorstel wil 

de temporele beperking afschaffen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan379 en 

wanneer partijen hierover voorafgaandelijk een akkoord kunnen bereiken dat aan zekere 
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 Het gaat niet om werken die betrekking hebben op de minimale kwaliteitsnormen, de herziening blijft 
beperkt tot de negenjarige huur, de huurder moet toestemming verlenen om de werken uit te voeren, de 
herziening blijft beperkt tot 10% van de eisbare huurprijs en het gaat om duurzame investeringen. 
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vereisten voldoet (beleidsoptie 2). Over dit voorstel kon op de meeste vlakken 

eensgezindheid bereikt worden (C.3.3). 

- Wat de regeling inzake kosten en lasten betreft, werd vastgesteld dat de wet niet 

voorziet in en een algemeen verdelingsprincipe om te verduidelijken hoe de kosten en 

lasten tussen partijen moeten verdeeld worden wanneer contractueel niets bepaald 

werd. Om die reden wordt voorgesteld om een  dergelijk principe in de wet in te 

schrijven. Concreet zou kunnen bepaald worden dat de kosten en lasten die verbonden 

zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten laste 

vallen van de verhuurder, terwijl de kosten die te maken hebben met het gebruik van de 

gehuurde woning voor rekening van de huurder zijn. Aansluitend wordt voorgesteld om 

een technische werkgroep op te richten ter voorbereiding van een uitvoeringsbesluit, 

waarin dit algemene principe zou verduidelijkt worden aan de hand van concrete lijsten 

van kosten en lasten (C.4.1). Inzake het doorrekenen van bepaalde kosten en lasten aan 

de huurder werd eensgezind vastgesteld dat de regelgeving reeds ruim geconcipieerd 

werd en dat de decreetgever geen verdere initiatieven kan ontwikkelen (C.4.2) 
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DEEL II:  RESULTATEN WEGINGSOEFENING 
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Toelichting 
 

In de zes werkgroepen (2013-2015) werden door de betrokken actoren een aanzienlijk aantal 

beleidsopties geformuleerd. De samenvattende conclusies in hoofdlijnen per thematische werkgroep 

worden navolgend weergegeven (onder I. Werkgroepen : conclusies en samenvatting beleidsopties). 

Na afronding van de werkzaamheden van alle thematische  werkgroepen werd met de betrokken 

stakeholders ook een wegingsoefening gehouden. De bedoeling van deze oefening was om meer 

reliëf aan te brengen in de verschillende mogelijke beleidspistes. De resultaten van de 

wegingsoefening worden eveneens navolgend weergegeven, in tabelvorm (onder II. Resultaten 

wegingsoefening) 

Bij de wegingsoefening werd in eerste instantie nagegaan over welke beleidsopties consensus 

bestaat onder de stakeholders. Naast het al dan niet bestaan van consensus, kon daarbij ook 

aangeven worden dat er overeenstemming is over het principe, zonder het eens te zijn over de 

concrete modaliteiten.  

Daarnaast werd bij de wegingsoefening in kaart gebracht welk belang of gewicht de betrokkenen 

actoren hechten aan de realisatie van de verschillende beleidsopties vanuit het perspectief van hun 

organisatie. Het feit dat over een bepaalde mogelijkheid eensgezindheid bestaat, betekent immers 

niet noodzakelijk dat er ook veel belang wordt gehecht aan de effectieve implementatie. Ook 

wanneer er geen volledige overeenstemming bestaat, kan op basis van de resultaten van de 

wegingsoefening worden nagegaan in hoeverre de te onderscheiden actoren voor- of tegenstander 

zijn380. 

Concreet werd aan alle betrokken organisaties gevraagd om, voor de werkgroepen waarin zij 

vertegenwoordigd waren, ten eerste aan te geven over welke beleidsopties consensus bestaat, 

via verschillende codes:  

“+” betekent dat effectief consensus bestaat inzake de realisatie van deze beleidsoptie;  

“+/-“ geeft aan dat er consensus is over het principe van het realiseren van de beleidsoptie, 

maar niet over de verschillende modaliteiten;  

 “-“ betekent dat geen eensgezindheid over de beleidsoptie bestaat. 

Ten tweede werd met een score gaande van 0 tot 10 door elke actor aangegeven hoe belangrijk de 

realisatie van de verschillende beleidsopties wordt geacht (Score 0 = onbelangrijk, score 10 = zeer 

belangrijk).  Wanneer voor een bepaalde actor geen score werd weergegeven ("*") betekent dit dat 

de organisatie niet in de desbetreffende werkgroep vertegenwoordigd was of geen score heeft 

bezorgd. De VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN en het KENNISCENTRUM VLAAMSE Steden 

waren daarbij wel in de meeste werkgroepen vertegenwoordigd, maar hebben besloten om geen 

scores toe te kennen, onder meer gezien de grote en diverse groep van steden en gemeenten die zij 

vertegenwoordigen. 

 

                                                           
380

 Het was niet de bedoeling om een rangorde van te realiseren beleidsopties op te stellen. Evenmin wou deze 
oefening een consensus zoeken over een ruimer pakket van gezamenlijk te realiseren beleidsopties.  
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Resultaten wegingsoefening 
 

I. Werkgroepen: conclusies en samenvatting beleidsopties 

A. Financiële aspecten – De huurwaarborg 

Binnen deze werkgroep werden drie beleidspistes onderzocht: het instellen van een 

huurwaarborgfonds, de aanpassing van de regeling van artikel 10 Woninghuurwet en optimaliseren 

van de bijstand die door de OCMW’s geboden wordt bij het samenstellen van de huurwaarborg. 

- Wat het instellen van een huurwaarborgfonds betreft, waren de meningen in de 

werkgroep sterk verdeeld. Door huurdersorganisaties werd voorgesteld om een centraal 

huurwaarborgfonds op te richten(D.1.1). Voor de genoemde organisaties is een dergelijk 

systeem zelfs de meest doelmatige oplossing voor de problemen van betaalbaarheid en 

stigmatisering. Eigenaarsorganisaties vinden een verplichtend systeem dat de gehele 

private huurmarkt zou omvatten daarentegen een te verregaande beperking op de 

contractuele vrijheid. Als alternatief werd voorgesteld om een selectief 

huurwaarborgfonds in te stellen (D.1.2). In tegenstelling tot het Centraal 

Huurwaarborgfonds zou het gaan om een vrijblijvend systeem van 

huurwaarborgleningen, waarop huurders een beroep kunnen doen die moeilijkheden 

hebben om de waarborg in een keer te betalen. Onder de deelnemers aan de werkgroep 

bestond echter geen eensgezindheid over het feit dat dergelijk fonds al dan niet een 

meerwaarde zou betekenen ten opzichte van de huurwaarborg die wordt samengesteld 

met bijstand van een OCMW. 

- Inzake artikel 10 Woninghuurwet, dat de wettelijke regeling inzake de huurwaarborg 

omvat,  kan vastgesteld worden dat alle betrokkenen ontevreden zijn over de huidige 

regeling (D.2). Door huurdersorganisaties worden eventuele aanpassingen echter gezien 

als een voorlopige maatregel, in afwachting van de oprichting van een Centraal 

Huurwaarborgfonds. Voor verhuurdersorganisaties is de verlaging van het bedrag van de 

geldelijk waarborg tot twee maanden huur het belangrijkste pijnpunt. Zij wensen een 

terugkeer naar het oude systeem met een huurwaarborg van drie maanden huur. 

Huurdersorganisaties wensen op hun beurt de bestaande regeling sluitend te maken 

door  te bepalen dat een huurwaarborg alleen nog kan bestaan  uit de vormen die artikel 

10 Woninghuurwet reglementeert en door een exclusief keuzerecht inzake de vorm van 

de waarborg aan de huurder toe te kennen. Daarentegen bestond wel consensus over 

het feit dat het systeem van de bankwaarborg geen meerwaarde biedt. 

Huurdersorganisaties menen dat de toepasselijke regeling verder moet omkaderd 

worden, zodat de maximale vergoeding en de mogelijke weigeringsgronden dwingend 

worden vastgelegd. 

- Wat het optimaliseren van de tussenkomst van de OCMW’s bij de samenstelling van de 

huurwaarborg betreft (D.3), werd voorgesteld om goede praktijken te ontwikkelen en 

het gebruik ervan te stimuleren. In het bijzonder moet aandacht geschonken worden aan 

een snelle toekenningsprocedure en het vermijden van stigmatisering door de 
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tussenkomst van een OCMW. Huurdersorganisaties zijn er evenwel voorstander van om 

de OCMW’s veeleer te verplichten om het bedrag van de waarborg op de rekening van 

de huurder te storten en niet meer te werken met de borgstelling door het OCMW.  

B. Contractuele aspecten – Duur en Opzegging 

Binnen de werkgroep Contractuele Aspecten – Duur en Opzegging werden een aantal juridisch-

technische aanpassingen geformuleerd die beogen om de rechtszekerheid te verhogen. Daarnaast 

werden ook voorstellen gedaan om enerzijds de woonzekerheid van de huurder en anderzijds het 

behoorlijk rendement van de verhuurder beter te garanderen. 

- Wat het verhogen van de rechtszekerheid betreft, bestond consensus omtrent de 

problematiek van de tegenopzegging: het oorspronkelijk opzeggingsmotief moet door 

de verhuurder gerespecteerd worden, ook wanneer de huurder een tegenopzegging 

geeft (C.1.1). Verder willen huurders- en verhuurderorganisaties meer duidelijkheid over 

de opzeggingsmogelijkheden bij contracten van korte duur. Zowel huurders- als 

verhuurdersorganisaties vinden bij kortlopende overeenkomsten een 

opzeggingsmogelijkheid voor de huurder zou moeten bestaan, die ten allen tijde kan 

toegepast worden. Omtrent de modaliteiten van dit voorstel bestond geen 

eensgezindheid (C.1.2). Ook bestond eensgezindheid over de nood aan het verder 

omkaderen van de sanctie bij niet-registratie van de overeenkomst. Concreet wordt 

voorgesteld om de verhuurder verplicht in kennis te stellen van de opzegging. Eventueel 

kan overwogen worden om eveneens een moment te bepalen vanaf wanneer de 

overeenkomst effectief beëindigd wordt (C.1.3). 

- Inzake de problematiek van de veelvoorkomende kortlopende huurovereenkomsten 

(C.2.1), werd door huurdersorganisaties voorgesteld om de huidige regeling te 

verstrengen door de maximale termijn voor kortlopende overeenkomsten te beperken of 

de mogelijkheid tot éénmalige verlenging af te schaffen. Hierover kon echter geen 

eensgezindheid gevonden worden.  Wat in het bijzonder het vermelden van de duur van 

de overeenkomst betreft, gaven alle betrokkenen wel aan dat men het belangrijk vindt 

om de rechtszekerheid te verhogen. Omtrent de modaliteiten kon echter geen 

overeenstemming bereikt worden.  

- Over de sanctie bij niet-registratie van de overeenkomst zijn de meningen sterk 

verdeeld. Wel kan vastgesteld worden dat het aantal geregistreerde overeenkomsten 

fors gestegen is sinds de invoering van deze sanctie. Toch vinden niet alle actoren dat de 

sanctie bij niet-registratie voor alle huurovereenkomsten zou moeten gelden. 

Momenteel vallen de kortlopende overeenkomsten buiten het toepassingsgebied. Ook 

de sanctie zelf is voorwerp van discussie. Volgens verhuurdersorganisaties is de huidige 

regeling disproportioneel streng, voor huurdersorganisaties is een strenge 

burgerrechtelijke sanctie noodzakelijk. Omtrent een alternatief voor de huidige sanctie 

kon geen eensgezindheid worden bereikt (C.2.2). 

- Wat de opzeggingsmogelijkheden in het stelsel van de negenjarige huur betreft, waren 

de standpunten zeer uiteenlopend. Zo stelden huurdersorganisaties voor om de 

opzeggingsvergoeding te herbekijken die door de huurder verschuldigd is. Voor 

verhuurdersorganisaties was dit echter een geen aanvaardbare piste. Wel waren 

huurders- en verhuurdersorganisaties het eens over het feit dat de 
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opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder binnen het regime van de negenjarige 

huur niet restrictiever mogen worden geregeld. Op voorwaarde dat binnen een 

algemene evenwichtsoefening, waarbij het doel uiteindelijk is om de negenjarige huur 

aantrekkelijker te maken en de woonzekerheid beter te garanderen,  het regime voor 

kortlopende overeenkomsten zou verstrengd worden, vinden ook huurdersorganisaties 

het versoepelen van de opzeggingsmogelijkheden voor de verhuurder binnen de 

negenjarige huur een aanvaardbare beleidsoptie (C.2.3). 

 

C. Woningkwaliteit – Herstellingen, afstemming op de VWC, renovatie en de 
plaatsbeschrijving 

Binnen de werkgroep Woningkwaliteit werden vier thema’s behandeld: de regeling inzake 

herstellingen aan het gehuurde goed, de afstemming van de woninghuurwetgeving op de Vlaamse 

Wooncode, de renovatiehuur en de plaatsbeschrijving. 

- Wat de herstellingen aan het gehuurde goed betreft (C.1), waren alle betrokkenen het 

eens over het feit dat het toepasselijke wetsartikel verouderd is en dat het in de praktijk 

moeilijk is om uit te maken wie voor welke herstellingen moet instaan. Voorgesteld 

wordt om artikel 1754 Burgerlijk Wetboek te actualiseren en te verduidelijken. Een 

eerste mogelijkheid daartoe is om een nieuw algemeen principe in te voeren dat de 

verplichtingen van de huurder en de verhuurder omschrijft. Als alternatief kan ook het 

bestaande mechanisme geherformuleerd worden. De herstellingen van de verhuurder 

worden dan bepaald aan de hand van eliminatie. Consensus bestaat ook over de 

meerwaarde van niet-exhaustieve lijsten van herstellingen om het verdelingsprincipe te 

concretiseren en meer houvast te bieden in de praktijk. Er wordt voorgesteld om een 

technische werkgroep op te starten om in overleg met de sector de lijst samen te stellen 

en regelmatig te actualiseren. Daarnaast bestond ook consensus omtrent twee legistieke 

aanpassingen: de bepaling van artikel 2,§2 Woninghuurwet kan best in een afzonderlijk 

wetsartikel worden opgenomen en in dit artikel kan best expliciet bepalen dat het 

mogelijk is om af te wijken van de wettelijke regeling in het voordeel van de beschermde 

partij, hetzij de huurder (C.2). 

- Inzake de burgerrechtelijke gevolgen van een inbreuk op de gewestelijke 

kwaliteitsnormen (C.1)werd de vraag gesteld of de nietigheid wel tot de gewenste 

resultaten leidt en of er geen nood is aan een duidelijker en fijnmaziger mechanisme. 

Ook kan vastgesteld worden dat de rechtspraak op dit vlak sterk uiteenlopend is en de 

rechtszekerheid bijgevolg niet gewaarborgd is. Voorgesteld werd om de 

nietigheidssanctie af te schaffen, maar hierover bestaat geen consensus.  Er is wel 

consensus over het feit dat de decreetgever als alternatief kan overwegen om de 

toepassing van de nietigheidssanctie te beperken tot een beperkt aantal, duidelijk 

omschreven gevallen of een moreel element te introduceren, waardoor de nietigheid 

alleen nog zou kunnen vastgesteld worden wanneer de verhuurder schuld heeft aan de 

inbreuk op de kwaliteitsnormen. Een verfijning van het huidige mechanisme zou voor alle 

actoren een meerwaarde betekenen.  

- Omtrent de renovatiehuurovereenkomst (C.2) zijn huurders- en verhuurdersorganisaties 

het eens dat de mogelijkheid om een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten moet 

behouden blijven. Renovatiehuur biedt namelijk een antwoord op de problemen van 
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betaalbaarheid en woningkwaliteit. Huurdersorganisaties stellen wel voor om een vorm 

van controle in te voeren om misbruiken tegen te gaan. Ook bestond discussie over de 

mogelijkheid om een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten voor werken die ertoe 

strekken om de woning in overeenstemming te brengen met de minimale 

kwaliteitsnormen. Voorgesteld werd om renovatiehuur in dergelijke gevallen uit te 

sluiten. Hierover bestond echter geen consensus. Wel vond een grote meerderheid van 

de betrokkenen dat renovatiehuur niet mogelijk mag zijn voor onbewoonbare woningen. 

- Wat de plaatsbeschrijving betreft, bestond consensus over de noodzaak om de kwaliteit 

van de plaatsbeschrijvingen te verhogen (C.1). Concreet wordt voorgesteld om te 

informeren en te sensibiliseren omtrent het belang en de inhoud van een ‘omstandige’ 

plaatsbeschrijving. Aanvullend wordt ook voorgesteld om een checklist of model van een 

plaatsbeschrijving uit te werken en te verspreiden. Wat de plaatsbeschrijving betreft, 

wordt als een tweede knelpunt aangehaald dat geen wettelijke regeling bestaat omtrent 

de plaatsbeschrijving bij het einde van de huur. Een mogelijkheid is om dit beter te 

omkaderen, zoals door het opstellen van een plaatsbeschrijving op het einde van de huur 

te verplichten (C.2). Hierover bestond geen consensus. Een vraag is bovendien of bij deze 

verplichting een adequate sanctie kan gevonden worden.  

 

D. Toegang, selectie en discriminatie 

Binnen de werkgroep Toegang, Selectie en Discriminatie worden het principe van contractuele 

vrijheid en de legitimiteit van selectiemogelijkheden tijdens het verhuurproces erkend. Gelet op 

feitelijke vaststellingen inzake discriminatie en het probleem van toegang dat kan ontstaan ten 

gevolge van opeenvolgende (legitieme) weigeringen om met een bepaalde kandidaat te 

contracteren, bestond echter ook eensgezindheid over het feit dat een specifiek toegangs- en 

antidiscriminatiebeleid moet ontwikkeld worden voor de private huurmarkt. Alle actoren zijn daarbij 

bereid om mee te werken aan de verdere uitwerking. Duidelijk is ook dat moet ingezet worden op 

het ontwikkelen en versterken van verschillende oplossingssporen. 

- Wat de decretale verankering betreft, wordt voorgesteld om artikel 4,§2 Vlaamse 

Wooncode aan te vullen, zodat deze bepaling luidt dat ‘het woonbeleid gericht is op het 

bevorderen van gelijke kansen voor iedereen, met inbegrip van een gericht toegangs-en 

antidiscriminatiebeleid waartoe de Vlaamse overheid de nodige stappen kan 

ondernemen’ (C.2). 

- Inzake transparantie en sensibilisering bestaat in het algemeen consensus over het 

belang en de noodzaak van het opzetten van sensibiliseringscampagnes. Voor sommige 

organisaties is dit zelfs een van de voornaamste beleidsopties. Belangrijk is onder meer 

om het onderscheid tussen legitieme selectie en ongeoorloofde discriminatie te 

verduidelijken binnen het bestaande decretale kader (C.3). De Vlaamse overheid zou 

hierbij een regierol moeten opnemen, de implementatie kan in samenwerking met de 

belangenorganisaties op het lokale niveau plaatsvinden (C.4.1). Aansluitend wordt 

voorgesteld om de afficheringsplicht van artikel 1716 Burgerlijk Wetboek in zijn huidige 

vorm te behouden. Voornamelijk de bijdrage van dit instrument aan het verhogen van de 

transparantie van de huurmarkt en de efficiëntie van het verhuurproces, en in mindere 

mate de meerwaarde voor het bestrijden van discriminatie, worden daarbij belangrijk 
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geacht (C.4.2). Wat het specifieke sensibiliseren van vastgoedmakelaars en particuliere 

verhuurders betreft, wordt voorgesteld om versterkt in te zetten op de bestaande 

instrumenten, waaronder de standaardinlichtingenfiche (beleidsoptie 1). Bovendien zijn 

onder meer het BEROEPSINSTITUUT VOOR VASTGOEDMAKELAARS, CIB VLAANDEREN en het 

INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM bereid om de mogelijke invoering van ‘mystery 

shopping’ verder te onderzoeken (beleidsoptie 2) (C.4.3). 

- Wat de nood aan versterkt meldingsbeleid betreft, bestond eveneens een grote mate 

van eensgezindheid. Een suggestie was om voor de neerlegging (en registratie) van 

klachten een beroep te doen op de gemeentelijke huisvestingsdiensten (beleidsoptie 1). 

Ook het opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes kan bijdragen tot deze 

doelstelling (beleidsoptie 2) (C.5 en C.4.1). 

- Om de aantoonbaarheid van discriminatie te verhogen en een oplossing te bieden voor 

het vastgestelde probleem inzake bewijsvoering, werd voorgesteld om een reglementair 

kader voor praktijktesten te ontwikkelen (beleidsoptie 1) en/of bepaalde objectieve 

handelingen te beschouwen als een vermoeden van discriminatie (beleidsoptie 2). De 

standpunten hierover zijn echter sterk verdeeld (C.6). 

- Wat het ontwikkelen van een handhavingsbeleid betreft, stelden sommige organisaties 

voor om de Vlaamse Wooninspectie de bevoegdheid te verlenen om inbreuken op het 

discriminatieverbod vast te stellen en te verbaliseren. Deze beleidsoptie veronderstelt 

het penaliseren van discriminatie (beleidsoptie 1), tenzij een systeem van 

administratieve sanctionering zou worden ontwikkeld (beleidsoptie 2). Hierover kon 

eveneens geen consensus bereikt worden (C.7). 

- Inzake het ontwikkelen en versterken van een toegangsbeleid bestaat consensus over 

het feit dat de overheid zou moeten tussenkomen om een antwoord te bieden op de 

gevolgen van opeenvolgende weigeringen om te contracteren met bepaalde groepen 

van huurders. Ook is de werkgroep het eens dat de problematiek van discriminatie zich 

minder scherp zou stellen indien het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen 

op de private huurmarkt voldoende groot zou zijn. Het ontwikkelen van een 

toegangsbeleid vindt de werkgroep bijgevolg sterk aangewezen. Concreet wordt in 

eerste instantie voorgesteld om versterkt in te zetten op het begeleiden van huurders en 

verhuurders (C.8.1). Daarnaast is het volgens de werkgroep aangewezen om de 

betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurder te bevorderen en het rendement 

voor de verhuurder beter te waarborgen. Het stimulerend instrumentarium zou daartoe 

versterkt kunnen ingezet worden (beleidsoptie 1). Het betreft het uitbreiden van het 

stelsel van de huursubsidie, de versterking van het Fonds ter preventie van 

uithuiszettingen en de uitbreiding van het aanbod aan SVK-woningen. Ook zouden 

rendementswaarborgen kunnen geboden worden door de rechtstreekse betaling van de 

huur bij vervangingsinkomens (beleidsoptie 2). Specifiek over deze laatste beleidsoptie 

kon geen consensus bereikt worden (C.8.2). 

 

E. Procedure en bemiddeling 

Er bestaat binnen de werkgroep Procedure en Bemiddeling eensgezindheid over het feit dat de 

bestaande instrumenten en procedures volstaan om een oplossing te bieden voor huurgeschillen en 
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het bijgevolg niet aangewezen is om nieuwe instrumenten te creëren. Wel kunnen een aantal 

instrumenten versterkt of geoptimaliseerd worden: 

- wat de juridische bijstand betreft, worden de beperkte middelen best ingezet op het 

versterken en optimaliseren van de tweedelijnsbijstand. Prioriteiten zijn de kwaliteit en 

de verloning van de pro deo-advocaten. Voorgesteld wordt om zowel de toegang tot in 

het woninghuurrecht gespecialiseerde advocaten te verbeteren, als de vergoeding voor 

pro deo-advocaten aan te passen via onder meer het aanpassen van het puntensysteem 

bij verloning voor prestaties als de verzoening (knelpunt C.2.2, beleidsopties 1 en 2). 

- Wat betreft de gerechtelijke procedures, is het aangewezen dat de mogelijkheid van de 

“facultatieve minnelijke schikking (‘oproep in verzoening’)” beter benut zou worden door 

huurders en verhuurders. De vrijwillige oproep in verzoening is intrinsiek zeer waardevol 

en kan op een snelle, eenvoudige, goedkope en discrete manier leiden tot een oplossing 

voor een geschil. Voorgesteld wordt om via een sensibiliseringscampagne vanwege  de 

Vlaamse overheid de huurders en verhuurders meer vertrouwd te maken met het 

bestaan en de voordelen van de procedure tot vrijwillige oproep in verzoening. Eveneens 

wordt voorgesteld om meer middelen vrij te maken voor een meer uitgebreid en 

structureel vormingsaanbod gericht op intermediaire organisaties (knelpunt C.2.3, 

beleidsopties 1 en 2) 

- Inzake de gerechtelijke procedures kan eveneens de door de vrederechter verplichte 

verzoeningspoging opgewaardeerd en beter ingevuld worden. Om vrederechters hierin 

te ondersteunen kan vorming of het verspreiden van good practices hiertoe bijdragen. 

Eveneens kan overwogen worden om de minnelijke schikking (ongeacht of deze al dan 

niet opgelegd wordt door de wet) zwaarder te laten doorwegen in de organisatie en 

interne werking van de vredegerechten. Aansluitend bij de sensibilisering inzake de 

facultatieve minnelijke schikking kunnen de huurders en verhuurders beter geïnformeerd 

worden over de mogelijkheden inzake verzoening en bemiddeling bij de aanvang van de 

procedure (knelpunt C.2.4, beleidsopties 1 en 2). 

- Betreffende de juridisch-technische aspecten, bestond consensus omtrent het uitsluiten 

van de contractuele mogelijkheid tot arbitrage, net zoals reeds het geval is voor 

geschillen waarvoor de arbeidsrechtbank bevoegd is (knelpunt C.1.2). 

- Inzake de betaalbaarheid en woonzekerheid voor de huurder en het rendement voor de 

verhuurder wordt voorgesteld om het stimulerend instrumentarium versterkt in te 

zetten. Het betreft het uitbreiden van het stelsel van de huursubsidie, de versterking en 

evaluatie van het Fonds ter preventie van uithuiszettingen en de uitbreiding van het 

aanbod aan SVK-woningen (C.2.6). 

 

F. Huurprijs 

Binnen de werkgroep werden zowel juridische-technische als beleidsmatige voorstellen gedaan 

omtrent vier aspecten die verband houden met het thema van de huurprijs.   

- Wat de vaststelling van de basishuurprijs betreft, werd in eerste instantie vastgesteld 

dat de beschermingsregeling van artikel 7,§1bis Woninghuurwet (blokkering van de 

basishuurprijs bij opeenvolgende kortlopende huurcontracten) in de praktijk niet-

afdwingbaar is. Over een wetswijziging om deze bepaling alsnog afdwingbaar te maken, 
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kon geen overeenstemming bereikt worden. Concreet werd voorgesteld om de huidige 

regeling te behouden (beleidsoptie 1), de bepaling verder te omkaderen (beleidsoptie 2) 

of artikel 7,§1bis Woninghuurwet af te schaffen (beleidsoptie 3) (C.1.1). Inzake het 

vaststellen van de basishuurprijs bij het begin van de overeenkomst geldt daarnaast de 

contractuele vrijheid. Voorgesteld werd om een vorm van huurprijsregulering in te 

voeren, waardoor de huurprijs aan de hand van objectieve criteria zou gekoppeld 

worden aan de kwaliteit en kenmerken van de woning. De standpunten hierover zijn 

echter sterk verdeeld (C.1.2). 

- Inzake de indexatie van de huurprijs was de werkgroep het eens dat het 

aanvangsindexcijfer na huurprijsherziening het indexcijfer zou moeten zijn van de maand 

voorafgaand aan de maand waarin de huurprijsherziening werd overeengekomen of 

vastgesteld (C.2.1). Wat de indexatie bij mondelinge huurovereenkomsten betreft, werd 

vastgesteld dat de wet op heden in zekere mate contradictorisch is. Onder meer omwille 

van de doelstelling om het aangaan van schriftelijke huurovereenkomsten aan te 

moedigen, bestond echter eensgezindheid over het feit dat het niet aangewezen zou zijn 

om het bestaande artikel 6 Woninghuurwet te wijzigen (C.2.2). 

- Omtrent de herziening van de basishuurprijs werd voorgesteld om de gehanteerde 

referentiecriteria te wijzigen, zodat steeds een vergelijking met een objectief ijkpunt, 

met name de ‘normale huurwaarde’, zou plaatsvinden. Omwille van de rechtszekerheid 

wenst de werkgroep de huidige regeling echter unaniem te behouden (C.3.1). Wat de 

herziening na werken uitgevoerd op kosten van de verhuurder betreft, werd door een 

deel van de werkgroep voorgesteld om de wet te verduidelijken overeenkomstig het 

meerderheidsstandpunt in de rechtspraak en de rechtsleer. De huurprijsherziening zou 

met name alleen rekening mogen houden wordt met de invloed op de huurwaarde van 

de werken die de eigenaar zelf heeft betaald (beleidsoptie 1). Hierover kon echter geen 

consensus bereikt worden. Als alternatief werd voorgesteld om de huidige regeling te 

behouden (beleidsoptie 2) (C.3.2). Inzake de temporele beperking bij huurprijsherziening 

gaven alle actoren te kennen dat ze de mogelijkheid tot meer normatieve vrijheid verder 

willen onderzoeken. Een eerste voorstel was om de temporele beperking af te schaffen 

(beleidsoptie 1). De standpunten hierover waren sterk verdeeld. Een tweede voorstel wil 

de temporele beperking afschaffen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan381 en 

wanneer partijen hierover voorafgaandelijk een akkoord kunnen bereiken dat aan zekere 

vereisten voldoet (beleidsoptie 2). Over dit voorstel kon op de meeste vlakken 

eensgezindheid bereikt worden (C.3.3). 

- Wat de regeling inzake kosten en lasten betreft, werd vastgesteld dat de wet niet 

voorziet in en een algemeen verdelingsprincipe om te verduidelijken hoe de kosten en 

lasten tussen partijen moeten verdeeld worden wanneer contractueel niets bepaald 

werd. Om die reden wordt voorgesteld om een  dergelijk principe in de wet in te 

schrijven. Concreet zou kunnen bepaald worden dat de kosten en lasten die verbonden 

zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten laste 

vallen van de verhuurder, terwijl de kosten die te maken hebben met het gebruik van de 

gehuurde woning voor rekening van de huurder zijn. Aansluitend wordt voorgesteld om 

                                                           
381

 Het gaat niet om werken die betrekking hebben op de minimale kwaliteitsnormen, de herziening blijft 
beperkt tot de negenjarige huur, de huurder moet toestemming verlenen om de werken uit te voeren, de 
herziening blijft beperkt tot 10% van de eisbare huurprijs en het gaat om duurzame investeringen. 
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een technische werkgroep op te richten ter voorbereiding van een uitvoeringsbesluit, 

waarin dit algemene principe zou verduidelijkt worden aan de hand van concrete lijsten 

van kosten en lasten (C.4.1). Inzake het doorrekenen van bepaalde kosten en lasten aan 

de huurder werd eensgezind vastgesteld dat de regelgeving reeds ruim geconcipieerd 

werd en dat de decreetgever geen verdere initiatieven kan ontwikkelen (C.4.2). 

 

II. Resultaten wegingsoefening 

 
Legende 
 
Consensus (kolom 1, “CONS”) 
 
+ : consensus inzake de realisatie van deze beleidsoptie. 
+/-  : consensus over het principe, maar niet over de modaliteiten. 
-      : geen consensus over de beleidsoptie. 
 
Scores 
 
0  : onbelangrijk 
10 : zeer belangrijk 
*  : niet vertegenwoordigd in de werkgroep of geen resultaat voor de desbetreffende   

beleidsoptie 
 
Gebruikte afkortingen 
 
VE : Verenigde Eigenaars 
CIB : Confederatie Immobiliënberoepen Vlaanderen 
BIV : Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 
HUURP : HUURpunt 
VHP : Vlaams Huurdersplatform 
NETW : Netwerk tegen Armoede 
MHF : Minderhedenforum 
IGKC : Interfederaal Gelijkekansencentrum 
KCVS : Kenniscentrum Vlaamse Steden 
OCMW : OCMW Gent 
VVSG : Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
KFBN : Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 
OVB : Orde van Vlaamse Balies 
FEBF : Febelfin 
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I. Werkgroep Financiële aspecten - Huurwaarborg

CONS VE CIB BIV HUURP VHP NETW MHF IGKC OCMW KFBN OVB KCVS VVSG FEBF

I. Het instellen van een huurwaarborgfonds

Beleidsoptie 1: het instellen van een centraal huurwaarborgfonds (D.1.1) - 0 0 0 7 9 10 * * 8 * * * * *

Beleidsoptie 2: het instellen van een selectief huurwaarborgfonds (D.1.2) - 5 6 6 0 1 5 * * 6 * * * * *

II. De aanpassing van artikel 10 Woninghuurwet (D.2)

Beleidsoptie 1: Een terugkeer naar het oude systeem (waarborg = 3 maanden) - 10 9 9 6 0 0 * * 0 * * * * *

Beleidsoptie 2: De doelstellingen van de wetswijziging van 2007 beter garanderen - 5 1 1 6 5 7 * * 10 * * * * *

III. Het optimaliseren van de tussenkomst van de OCMW’s (D3) -

Beleidsoptie 1: Het ontwikkelen van good practices om steun bij het samenstellen + 8 7 7 6 3 5 * * 8 * * * * *

van  de huurwaarborg anoniem en binnen een korte termijn te kunnen verlenen
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DEEL III:  AANBEVELINGEN EXPERTENCOMMISSIE 
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Toelichting 

 
Als laatste deel van het onderzoek naar de woninghuurwetgeving werd een commissie van experten 

opgericht om feedback te geven bij de bevindingen van het werkveld, zoals geformuleerd in de zes 

thematische werkgroepen.  

De commissie werd samengesteld door academici uit verschillende universiteiten met een juridische 

of economische expertise.   

Volgende experten maakten deel uit van de commissie: 

- Dr. Marietta Haffner, TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB – Onderzoek voor 
de gebouwde omgeving 

- Prof. Dr. Erik Buyst, Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven 
- Dr. Pieter Brulez, Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven   
- Prof. Dr. Nicolas Bernard, Université Saint-Louis 
- Prof. Dr. Sophie Stijns, Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven   
- Dr. Sanne Janssen, Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven   
- Prof. Dr. Nicolas Carette, Universiteit Antwerpen, Interuniversitair Centrum voor 

Bouwrecht 

Aan de verschillende juridische experten werd gevraagd om op basis van een vragenlijst een 
schriftelijk advies uit te brengen met betrekking tot een of twee thema’s die in de werkgroepen 
werden behandeld. De economische experten reflecteerden op hun beurt over aandachtspunten 
voor een Vlaams huurrecht vanuit een metaperspectief. 

De uitgebrachte adviezen en de bespreking ervan in de commissie werden vervolgens samengevat 
door het onderzoeksteam tot een aantal algemene aanbevelingen en specifieke aandachtspunten 
per werkgroep382.  

Deze aanbevelingen worden navolgend weergeven. Vervolgens werden ook de verschillende 
expertenadviezen integraal in het rapport opgenomen. 

 

  

                                                           
382

 Het gaat dus niet om standpunten van de expertencommissie, maar wel om een samenvatting van de 
aanbevelingen op basis van de interpretatie van de adviezen door de onderzoekers. 
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Aanbevelingen Expertencommissie 

 

I. Algemene aanbevelingen 

A. Differentiëren binnen de private woninghuurwetgeving 

De bepalingen van de huidige Woninghuurwet zijn dwingend van toepassing op alle 

huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

toestemming van de verhuurder, tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt (artikel 1, §1 en artikel 12 

Woninghuurwet). Uit onderzoek blijkt evenwel dat de private huurmarkt in feite uit drie sterk 

verschillende deelsegmenten bestaat, waarbij alleen het onderste segment, dat ongeveer een 

derde van de markt uitmaakt, als problematisch kan worden bestempeld. Hier wonen socio-

economisch zwakkere gezinnen in oude huurwoningen van lage kwaliteit en comfort, die 

bovendien weinig tevreden zijn over hun huidige woonsituatie. Omwille van hun beperkte 

financiële middelen hebben ze echter weinig andere keuze dan zich te richten tot de woningen 

met de laagste kostprijs. Een tweede segment bestaat uit huurders die een rendabele huur 

kunnen betalen en die redelijk recente woningen van behoorlijke kwaliteit betrekken. Een derde 

segment bestaat uit huurders met een hoog inkomen en een grote woontevredenheid, die huren 

evenwel niet zien als een definitieve keuze (bv. hoogopgeleide, jonge starters)383.  

De fundamentele verschillen tussen de verschillende deelsegmenten van de huurmarkt doet 

daarbij de vraag rijzen of, zoals onder meer in Nederland het geval is, niet moet worden 

overwogen om ook binnen het woninghuurrecht te differentiëren, in plaats van uniform de 

volledige huurmarkt te willen vatten. Bepaalde problemen worden immers in hoofdzaak (of zelfs 

uitsluitend) vastgesteld in het onderste marktsegment. Aansluitend rijst de vraag of deze 

problemen (bv. de betaalbaarheid van het wonen) best kunnen worden aangepakt via een 

regulerend ingrijpen, of daarentegen veeleer ondersteunende maatregelen aangewezen zijn (bv. 

een uitbreiding van het stelsel van huursubsidies of van het aantal woningen die worden 

aangeboden door de sociale verhuurkantoren). Het huurrecht zou zich dan veeleer kunnen 

richten op het middensegment, met bijzondere aandacht voor het overgangsgebied met het 

onderste marktsegment, terwijl het topsegment (deels) zou kunnen worden gedereguleerd (bv. 

inzake de duur van de overeenkomst). In het bijzonder is de vraag of bepaalde voorgestelde 

maatregelen (bv. huurprijsregulering) anders, wanneer gekozen wordt voor een regulerend 

optreden en het overheidsingrijpen de volledige woninghuurmarkt betreft, geen onevenredige 

beperking uitmaken van het eigendomsrecht van de verhuurder en/of geen negatieve impact 

zouden hebben op het aanbod van huurwoningen, waardoor bestaande problemen uiteindelijk 

alleen maar worden versterkt. 
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B. Reguleren vanuit een globaal perspectief 

Een goed werkende private huurmarkt vergt dat het private woninghuurrecht vorm krijgt vanuit 

een globaal perspectief, rekening houdend met een noodzakelijk evenwicht tussen huurders en 

verhuurders en de bredere maatschappelijke context waarbinnen het recht functioneert. Hierbij 

is het aangewezen dat de rol van de private huursector op de woningmarkt eveneens in 

evenwicht is met andere eigendomssectoren (eigendomsneutraal beleid). 

Zo zal de decreetgever in eerste instantie de effecten van regulering op de bescherming van de 

huurder en de beslissing van de verhuurder om een woning te huur aan te bieden zorgvuldig 

moeten afwegen, opdat de baten van een regulerend ingrijpen de kosten overtreffen en 

uiteindelijk een evenwicht van rechten en plichten tussen verhuurders en huurders tot stand 

wordt gebracht. Slechts wanneer de private huurmarkt een aantrekkelijk alternatief vormt voor 

beide partijen zal het aanbod namelijk worden versterkt en de vraag ontstaan. In kader van een 

rechtsvergelijkende studie omtrent huurrecht en huisvestingsbeleid in alle 28 EU-landen werd 

daarbij geconcludeerd dat de betaalbaarheid (huurprijscontrole en een huurdersvriendelijk 

kostensysteem), stabiliteit (bv. huurcontracten voor een lange termijn en voorkeurrechten) en 

flexibiliteit (mogelijkheden tot onderverhuring en vroegtijdige beëindiging van het contract) 

cruciale aspecten vormen voor huurders. Verhuurders waarderen op hun beurt voornamelijk 

winstgevendheid en financiële stimulansen voor renovatie. Verder worden garanties omtrent de 

betaling van de huur (bv. via een huurwaarborg) als wenselijk beschouwd, evenals een efficiënte 

procedure tot uithuiszetting384. 

Naast de juridische context van de private huursector zijn evenwel nog meer factoren werkzaam. 

Zo tonen buitenlandse cases inzake huurprijsregulering aan hoe geen eenduidige, systematische 

relatie bestaat tussen deregulering (of omgekeerd: een toenemende huurdersbescherming) en 

de grootte van het aanbod van private huurwoningen. De uitkomst van een regulerend 

overheidsingrijpen blijkt daarentegen afhankelijk van specifieke contexten die variëren tussen 

landen en regio’s. Voor de private huurmarkt kan daarbij onder meer worden verwezen naar het 

al dan niet voorhanden zijn van inkomensondersteunende maatregelen, garanties met 

betrekking tot de betaling van de huur en mechanismen van intermediaire ondersteuning, naast 

elementen van de (woon)fiscaliteit en de procedure voor huurgeschillen.  

Hoe huurders en verhuurders de aantrekkelijkheid van de private huursector percipiëren zal 

tenslotte ook samenhangen met de concurrentiepositie van de private huurmarkt ten opzichte 

van de overige segmenten van de woningmarkt. Samenvattend kan dan ook gesteld worden dat 

het uitwerken van een volwaardig en evenwichtig beleidskader voor de private huurmarkt 

binnen een eigendomsneutraal woonbeleid de beste kansen biedt om te komen tot een goed 

functionerende private huurmarkt385. 
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C. De complexiteit van de regelgeving  

Een derde aanbeveling is om te waken over de complexiteit en de kenbaarheid van het private 

woninghuurrecht, en dit niet in het minst aangezien een deel van het huurderspubliek 

maatschappelijk kwetsbare groepen betreft. Ook langs de aanbodzijde wordt bovendien 

opgemerkt dat blijkens het Grote Woononderzoek verhuurders vaak oudere particulieren zijn die 

slechts een beperkt aantal woningen te huur aanbieden386. Bij verhuring moeten zij niet alleen 

rekening houden met het woninghuurrecht, maar ook met onder andere de EPC-normering en 

de regels inzake minimale woningkwaliteit, evenals de privacy- en anti-discriminatiewetgeving. 

Het geheel van de toepasselijke regelgeving wordt daarbij door verhuurders als complex ervaren. 

Bijgevolg wordt gevreesd dat een verdere toename van de complexiteit van de toepasselijke 

wetgeving ertoe zal leiden dat de kleinschalige verhuurders zich uit de markt zullen terugtrekken, 

met een verschraling van het aanbod en een versterking van bestaande tekorten tot gevolg. Als 

belegging moet verhuring immers concurreren met alternatieve en vaak veel eenvoudigere 

instrumenten. Bij een herziening van het woninghuurrecht kan dan ook best worden vermeden 

dat de complexiteit toeneemt. 

D. De consistentie en samenhang van het (woninghuur)recht 

Bij een hervorming van het private woninghuurrecht kan tenslotte best rekening gehouden 

worden met de samenhang en consistentie van het recht in het algemeen en het 

woninghuurrecht in het bijzonder. Zo bestaan voor het woninghuurrecht dwarsverbanden en 

interferenties tussen de verschillende topics die in de zes thematische werkgroepen werden 

behandeld. De problematiek van de huurwaarborg, en in het bijzonder het onvermogen van het 

systeem van de bankwaarborg om stigmatisering te voorkomen, is bijvoorbeeld sterk verbonden 

met de kwestie van selectie en discriminatie. Tegelijkertijd houdt de discussie omtrent de hoogte 

van de huurwaarborg verband met de betaalbaarheid voor de huurder en het garanderen van 

een behoorlijk rendement voor de verhuurder, en aldus met de problematiek die besproken 

werd in de Werkgroep Huurprijs. Ook op punctueel niveau zal rekening moeten worden 

gehouden met de interne consistentie van het woninghuurrecht387. 

II. Aanbevelingen per werkgroep 

A. Werkgroep Huurwaarborg 

 

- De Woninghuurwet voorziet met betrekking tot de huurwaarborg in een regeling die erop 

gericht is om de huurder te beschermen. De wet bepaalt echter geen enkele sanctie wanneer 

de wettelijke regeling wordt miskend, zodanig dat de huurder thans enkel een vordering kan 

instellen voor de vrederechter om te verkrijgen dat de verhuurder zich naar de 

desbetreffende wetsbepalingen zou schikken. De vraag is of in navolging van andere 

rechtsordes niet beter kan worden voorzien in een sanctie bij inbreuken op de wettelijke 

regeling, zoals bijvoorbeeld een of meerdere maanden huur. 
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- Bij de beoordeling van de verschillende beleidsopties moet meer rekening gehouden worden 

met de vaststelling dat commerciële kredietinstellingen vandaag onwillig zijn om 

bankwaarborgen (en huurwaarborgleningen) te verstrekken388. De overheid zou op deze 

vaststelling kunnen inspelen door een vergoeding voor dergelijke dienstverlening te 

voorzien. De onwil van private banken om een rol te spelen bij de totstandkoming van de 

huurwaarborg laat eveneens toe om de oprichting van een selectief huurwaarborgfonds als 

positiever te beoordelen dan wat in de werkgroep het geval was, aangezien de oprichting 

van een dergelijk fonds een oplossing zou kunnen bieden voor deze problematiek.  

- Los van de opportuniteitsvraag inzake de oprichting van een centraal (of selectief) 

huurwaarborgfonds vormt het uitklaren van de modaliteiten waaronder dergelijk fonds zou 

worden opgericht een cruciaal gegeven, en zeker aangezien geen enkel van de ons 

omringende rechtstelsels vandaag een dergelijk systeem kent. In de werkgroep werd daarbij 

nagedacht over verschillende aspecten, maar een aantal (juridische) kwesties blijven 

onbeantwoord. Zo kan bijvoorbeeld de vraag naar de doorwerking van de verhouding tussen 

de huurder (of verhuurder) en het fonds op het huurcontract vermeld worden. Aangewezen 

is alleszins om het systeem zo eenvoudig mogelijk op te zetten, met zo weinig mogelijk 

administratieve lasten en kosten, bijvoorbeeld door te voorzien in de ‘meeneembaarheid’ 

van de huurwaarborg bij verhuis van de ene huurwoning naar de andere. 

- Slechts in een beperkt aantal gevallen wordt op het einde van de huur een deel van de 

waarborg ingehouden. In het merendeel van de gevallen (naar schatting 90%) wordt het 

bedrag van de waarborg dus nodeloos geblokkeerd op een individuele rekening. Onderzocht 

kan worden of in plaats van een ‘klassieke’ waarborg kan worden gewerkt met een 

zekerheidsstelling, waarbij een fonds zich ten belope van een bepaald bedrag borg stelt voor 

de nakoming van de huurdersverplichting jegens de verhuurder en het fonds op zijn beurt de 

huurder kan aanspreken om de eventuele terugbetaling te bekomen. Vanuit een 

verzekeringsgedachte dient de huurder daarbij dan een (beperkte) bijdrage te betalen om 

wanbetalingen en de werkingskosten van het fonds te dekken, zonder dat evenwel het 

volledige bedrag van de waarborg in een keer moet worden samengesteld. Evenmin dient 

het bedrag van de huurwaarborg gedurende de loop van de huur te worden geblokkeerd. 

Aldus zou een systeem van borgstellingen eveneens kunnen gepaard gaan met het optrekken 

van het bedrag van de huurwaarborg, aangezien socio-economisch zwakkere huurders niet 

meer zullen worden geconfronteerd met de bij het huidige systeem gekende problemen van 

betaalbaarheid. 

- Wat de aanpassing van artikel 10 Woninghuurwet betreft, wordt door de werkgroep enkel 

het verhogen van het maximale bedrag van de huurwaarborg als een mogelijke beleidsoptie 

aanzien. In Frankrijk werd het maximale bedrag nochtans teruggebracht tot één maand huur, 

terwijl in Nederland sprake is van een ‘redelijke’ waarborg, die in de praktijk varieert tussen 

één en drie maanden huur.  

- Wanneer er door de decreetgever voor zou gekozen worden om niet-wettelijk geregelde 

huurwaarborgvormen uit te sluiten, kan het een meerwaarde betekenen om de borgstelling 

als mogelijke waarborgvorm aan de Woninghuurwet toe te voegen, eventueel gebaseerd op 

het Franse model. Belangrijk is evenwel om de huurborgstelling goed te omkaderen, 

bijvoorbeeld voor wat betreft het maximale bedrag van de borgstelling en de types van 
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schulden die op de borg kunnen worden verhaald en de (on)mogelijke cumul van de 

waarborgen.  

 

B. Werkgroep Contractuele aspecten: duur en opzegging 

 

- De verplichting om een woninghuurovereenkomst ter registratie aan te bieden ligt ten laste 

van de verhuurder. Artikel 3, §5, 3° lid Woninghuurwet bepaalt daarbij dat de huurder een 

niet tijdig geregistreerd contract kan opzeggen zonder rekening te moeten houden met een 

termijn of vergoeding. De uitvoerbaarheid van deze sanctie blijkt echter problemen met zich 

mee te brengen. Voor een huurder is het namelijk niet evident om accurate informatie te 

bekomen over het feit of de huurovereenkomst al dan niet werd geregistreerd. Een 

mogelijke piste om deze problematiek te remediëren is om een mededelingsplicht aan de 

verhuurder op te leggen, waardoor binnen een bepaalde termijn aan de huurder het bewijs 

van registratie moet ter kennis worden gebracht. Bij de niet-naleving van deze 

mededelingsplicht zou de decreetgever dan als sanctie een vermoeden moeten formuleren 

dat de verhuurder naliet om het contract te registreren. Daardoor zal uiteindelijk de 

bewijslast worden verlegd en zal de huurder makkelijker kunnen kiezen voor de opzegging. 

Om geschillen te vermijden kan het bovendien best gaan om een onweerlegbaar vermoeden. 

- Wat de opzegging van de overeenkomst betreft, kan de decreetgever best opteren om een 

schriftelijke kennisgeving aan de huurder of verhuurder op te leggen. Anders dan in de 

werkgroep werd aangenomen, versterkt het formaliseren van de opzegging namelijk de 

rechtszekerheid en de bescherming van de huurder. Bij betwisting zal de opzeggende partij 

immers de correcte en tijdige opzegging moeten kunnen bewijzen en zal de opgezegde partij 

ook best een bewijs hebben tegen de wederpartij over de datum en de wijze van opzegging 

(bv. met betrekking tot het motief). De opzegging wordt om deze reden overigens meestal 

reeds per (aangetekende) brief of e-mail gedaan. Sinds artikel 2281 Burgerlijk Wetboek de 

elektronische kennisgeving aanvaardt (per e-mail, waardoor de kosten van een 

aangetekende brief kunnen worden uitgespaard), is er dus allicht geen bezwaar meer om in 

woninghuurzaken een schriftelijke kennisgeving van de opzegging te vereisen. 

- Aansluitend bij de algemene aanbeveling om rekening te houden met de te onderscheiden 

marktsegmenten op de private huurmarkt, lijkt de beleidsoptie om de maximale termijn van 

kortlopende overeenkomsten af te bouwen geen goed idee. Het huidige systeem van korte 

huur vormt immers een goed opgebouwd alternatief voor de negenjarige huur, waarbij de 

globale regeling a.h.w. het midden houdt tussen enerzijds de nood aan woonzekerheid en 

anderzijds de vraag voor mobiliteit en flexibiliteit. Beide doelen zijn in de huidige 

samenleving legitiem. Mocht de maximale termijn worden verlaagd, laat men een bepaald 

deel van het huurderspubliek, dat nood heeft aan flexibiliteit, in de kou staan. 

- In de werkgroep werd gezocht naar een gepaste sanctie voor het geval waarin wordt 

nagelaten om in een kortlopend contract de begin- en einddatum te vermelden. De 

nietigheid lijkt echter een disproportioneel en ongeschikt voorstel, terwijl het onderbrengen 

van deze verplichting onder artikel 1bis Woninghuurwet een beroep op de rechter 

impliceert, wat evenzeer onwenselijk is. Een mogelijk alternatief is om een vorm van 

‘wettelijke conversie’ te voorzien, waardoor het niet-vermelden van de begin- en einddatum 

betekent dat de huurovereenkomst automatisch voor de maximum korte duur is. 
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- De mogelijke versoepeling van de opzeggingsmogelijkheid van de verhuurder voor 

verbouwingswerken kan eventueel beperkt worden tot duurzame verbouwingswerken om 

energie-duurzame investeringen door te voeren (cfr. de aanbevelingen van de Werkgroep 

Huurprijs omtrent de versoepeling van de mogelijkheden tot huurprijsherziening in geval van 

duurzame investeringen).  

 

C. Werkgroep Woningkwaliteit:  herstellingen, afstemming op de Vlaamse Wooncode, 
renovatiehuur en plaatsbeschrijving 

 

- Zowel in de federale Woninghuurwet als in de gewestelijke huisvestingscode werden  

normen aangenomen die betrekking hebben op de kwaliteit van het gehuurde goed. De 

gewestelijke kwaliteitsnormen raken daarbij de openbare orde, waardoor een niet-conforme 

woning in principe niet het voorwerp kan uitmaken van een overeenkomst. Indien toch werd 

gecontracteerd omtrent dergelijke woning, dan kan de overeenkomst van rechtswege nietig 

worden verklaard met toepassing van artikelen 6, 1131 en 1133 Burgerlijk Wetboek. Deze 

nietigheid geldt ex tunc, wat betekent dat de partijen in dezelfde toestand moeten worden 

geplaatst als die waarin zij zich zouden bevinden indien ze niet gecontracteerd hadden. 

Terecht werd opgemerkt dat de nietigheid een onbillijke en onaangepaste sanctie is, die 

onder meer geen rekening houdt met de ernst van de inbreuk en de vraag wie schuld heeft 

aan de tekortkoming. Ondanks het arrest van het Hof van Cassatie van 10 mei 2012, waarvan 

verwacht werd dat het meer eenheid zou brengen in de rechtspraak, blijkt bovendien dat 

vrederechters nog steeds creatief omspringen met de automatische toepassing van de 

nietigheidssanctie en de gevolgen daarvan, waardoor er sprake blijft van een disparate 

rechtspraak en een gebrek aan rechtszekerheid.  

- De decreetgever dient in te grijpen inzake de burgerrechtelijke gevolgen van een inbreuk op 

de minimale kwaliteitsnormen, zodanig dat de sanctie voortaan is aangepast aan de ernst 

van de inbreuk en de doelstellingen van het woonbeleid, waaronder in het bijzonder het 

bevorderen van de woningkwaliteit en de woonzekerheid. Meer specifiek kan voor de 

burgerrechtelijke gevolgen best aansluiting gezocht worden bij de sancties van artikel 2 

Woninghuurwet, met name a) de uitvoering van werken, eventueel gekoppeld aan een 

tijdelijke huurprijsvermindering; of b) de ontbinding van de overeenkomst met bijgaande 

schadevergoeding. De sanctie van de nietigheid kan op zijn beurt behouden blijven voor 

ernstige, flagrante gevallen, waarbij er sprake is van een inbreuk op de meest elementaire of 

essentiële kwaliteitsnormen. 

- De mogelijkheid om een renovatiehuurovereenkomst te sluiten werd ingevoerd om – door 

de inbreng van arbeid – de huurder toe te laten om relatief goedkoop te huren, of voor de 

verhuurder om de woning te renoveren tegen een lagere kostprijs. Eveneens wordt een 

bijdrage geleverd aan de modernisering van het huurwoningenbestand. Ondanks deze 

principiële voordelen blijkt echter dat maar weinig gebruik wordt gemaakt van het systeem 

van de renovatiehuur.  Naast onder meer een gebrek aan vertrouwen in de technische 

capaciteiten van de huurder, hangt de onwil om in het mechanisme van renovatiehuur in te 

stappen daarbij samen met een aantal beperkingen van de huidige wettelijke regeling. Zo 

voorziet Woninghuurwet onder meer niet in een sanctie wanneer de uitvoering van de 

overeengekomen werken niet plaatsvindt. Daarnaast zal de verhuurder, na de uitvoering van 
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de werken, de huurovereenkomst ook steeds kunnen opzeggen voor eigen gebruik, tenzij de 

specifieke tegenprestatie van het afzien van het recht om aan de overeenkomst een einde te 

stellen werd overeengekomen. Om renovatiehuur aan te moedigen, moet de wettelijke 

regeling dan ook aantrekkelijker gemaakt worden voor de huurder en de verhuurder. 

 

D. Werkgroep Toegang, Selectie en Discriminatie 

 

- In navolging van de algemene aanbevelingen moet bij de problematiek van selectie en 

discriminatie worden gewaakt over de complexiteit van de regelgeving, en dit in het 

bijzonder wanneer bepaalde inbreuken op de discriminatiewetgeving strafrechtelijk zouden 

worden gesanctioneerd. De vraag rijst immers of particulieren anders niet al te zeer zouden 

worden ontraden om nog zelf te verhuren. Als gevolg zouden ze zelfs de facto kunnen 

worden gedwongen om een beroep te doen op vastgoedmakelaars, of zich kunnen 

terugtrekken uit de huurmarkt. Daarnaast vertoont de problematiek van selectie en 

discriminatie (op grond van vermogen) een intrinsieke samenhang met de topics die 

behandeld werden in de werkgroepen ‘Huurprijs’ en ‘Huurwaarborg’ en kan bijgevolg 

worden aanbevolen om de vernoemde knelpunten vanuit een globale visie aan te pakken.  

- Een terechte vraag die in de werkgroep werd aangehaald (‘achterliggende factoren en 

gevolgen van discriminatie, de aard van het overheidsingrijpen’) is in hoeverre selectie en 

discriminatie kunnen worden aangepakt aan de hand van regulering. Financiële incentives, 

bijvoorbeeld in de vorm van tegemoetkomingen voor verhuurders die bereid zijn om te 

verhuren aan ‘zwakkere’ huurdersprofielen, en intermediaire ondersteuning vormen allicht 

een adequater antwoord op de schaarste van (sociale) huurwoningen, die onlosmakelijk met 

de problematiek van selectie en discriminatie (op grond van vermogen) is verbonden. 

- Bij de uitwerking van maatregelen door de Vlaamse decreetgever in het 

Gelijkekansendecreet moet rekening gehouden worden met artikel 10 en 11 van de 

Grondwet. Concreet moet er over gewaakt worden dat door het afwijken van de federale 

anti-discriminatiewetgeving geen nieuwe, niet te rechtvaardigen ongelijkheden worden 

gecreëerd.  

- De decreetgever kan best de nietigheidssanctie inzake individuele overeenkomsten van 

artikel 27 Gelijkekansendecreet duidelijker omschrijven, bijvoorbeeld voor wat betreft de rol 

van de rechter, het lot van de resterende overeenkomst en de rol van het aanvullend recht 

indien een clausule werd vernietigd. 

 

E. Werkgroep Procedure en Bemiddeling 

 

- Uit de resultaten van het Grote Woononderzoek blijkt dat het merendeel van de verhuurders 

oudere particulieren zijn die een beperkt aantal woningen verhuren. De vaststelling in de 

werkgroep dat verhuurders dus one shotters  zouden zijn, is echter een veralgemening die 

voorbijgaat aan het feit dat sommige verhuurders wel degelijk kunnen worden aanzien als 

repeat players. Als gevolg van deze veralgemening komt men in de werkgroep op een aantal 

specifieke punten echter tot betwistbare conclusies. Een voorbeeld is de discussie omtrent 

het uitbreiden van de beschermingsregeling bij uithuiszettingen, waarbij gesteld wordt dat 
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het gevaar op omzeiling van de wettelijke regeling gering is, aangezien de meeste 

verhuurders one shotters zijn. Deze vaststelling vormt evenwel geen argument om niet in te 

grijpen. Op de huurmarkt zijn immers wel degelijk repeat players actief die hun voorkennis 

kunnen misbruiken en bovendien zal het uitbreiden van de beschermingsregeling hoe dan 

ook geen problemen opleveren voor one shotters, aangezien zij de wettelijke regeling 

helemaal niet doelbewust zouden willen omzeilen. Vele zogenaamde one shotters laten zich 

bovendien bijstaan door vastgoedmakelaars en kunnen daardoor bezwaarlijk als onwetend 

worden beschouwd.  

- De beschermingsregeling inzake uithuiszettingen blijft luidens artikel 1344ter Ger. W. 

beperkt tot vorderingen ingesteld bij verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning. 

Nochtans kan de uithuiszetting ook worden gevorderd bij conclusie, waardoor de huurder in 

feite in meer of mindere mate wordt beschermd naar gelang de wijze waarop de vordering 

wordt ingesteld. De werkgroep was het daarbij niet eens over de uitbreiding van het 

toepassingsgebied van de beschermingsregeling. Twee beleidsopties werden uiteindelijk 

geformuleerd: uitbreiding of uitdrukkelijk uitsluiten van de vordering ingesteld bij conclusie. 

De tweede beleidsoptie moet nochtans worden afgekeurd. Het onderscheid naargelang de 

wijze waarop de vordering wordt ingesteld kan namelijk niet objectief worden verantwoord 

en laat daarenboven ruimte voor misbruiken. 

- Inzake juridische bijstand zouden huurders- en verhuurdersorganisaties het een verbetering 

ten opzichte van de huidige situatie vinden wanneer zij hun leden in rechte zouden kunnen 

vertegenwoordigen. Slechts omwille van de financiële haalbaarheid van dit voorstel wordt 

uiteindelijk toch verkozen om veeleer in te zetten op bestaande instrumenten, waaronder 

het pro deo-systeem. Nochtans kunnen verschillende bijkomende argumenten tegen het 

doorbreken van het pleitmonopolie van de advocaat worden geformuleerd. Zo is het maar 

de vraag of a) representatieve organisaties zullen gebonden zijn door een deontologische 

code, net zoals bij advocaten het geval is; b) huurders- en verhuurdersorganisaties over 

voldoende juridische kennis beschikken met betrekking tot onder meer het procedureel 

recht, de privacywetgeving, enzovoort; c) het doorbreken van het pleitmonopolie van de 

advocaat wel degelijk zal leiden tot een afname van het aantal verstekvonnissen en een 

verlichting van de taak van de vrederechter. Bovendien betekent de mogelijkheid om zich te 

laten bijstaan door een representatieve organisatie niet dat huurders en verhuurders niet 

meer zouden kiezen voor bijstand door een advocaat. Wanneer problemen bestaan met het 

huidige pro deo-systeem kunnen deze problemen dus hoe dan ook best worden aangepakt 

waar ze zich stellen. Bovendien gaat het om algemene problemen die het huurvraagstuk 

overschrijden en die best globaal worden opgelost. 

- In de werkgroep werd nagegaan of huurgeschillen zouden kunnen worden beslecht via 

buitengerechtelijke mechanismen, zoals onder meer in Nederland en Ierland het geval is. 

Deze piste werd echter vrij snel verlaten, hoewel daarmee wordt ingegaan tegen brede 

tendensen in het recht. Een vraag is dan ook waarom huurzaken zouden ingaan tegen de 

tendens tot buitengerechtelijke geschilbeslechting. De negatieve ervaring met de 

pilootprojecten inzake paritaire huurcommissies werd daartoe aangehaald, maar in andere 

landen blijken de genoemde mechanismen net wel succesvol. Eerder dan deze piste tout 

court te verwerpen, dient dan ook veeleer onderzocht te worden waarom de 

huurcommissies in België niet functioneerden. 
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F. Werkgroep Huurprijs 

 

- De Woninghuurwet gaat momenteel uit van het principe dat de basishuurprijs vrij kan 

overeengekomen worden, behoudens twee uitzonderingen. In de werkgroep werd daarbij 

nagegaan of bij een hervorming van het woninghuurrecht moet worden voorzien in een 

vorm van huurprijsregulering. Door het beperkte aanbod zou (vooral) in het onderste 

segment van de markt voor sommige woningen van lage kwaliteit immers een te hoge prijs 

worden gevraagd. Verschillende aandachtspunten moeten hierbij in rekening worden 

gebracht: a) Wanneer een dergelijke discrepantie tussen prijs en waarde van het goed niet 

wordt vastgesteld in de andere segmenten van de markt, dan is een eerste vraag met name 

of een regulerend ingrijpen dat de gehele markt betreft proportioneel is en als dusdanig het 

grondwettelijk beschermde eigendomsrecht van de verhuurder niet miskent; b) Wanneer 

deze discrepantie samenhangt met een gebrek aan bescheiden woningen, dan rijst eveneens 

de vraag in welke mate een wetgevend ingrijpen een impact heeft op het aanbod; c) Ook 

dient een objectivering voldoende concreet te zijn om nivellering te vermijden en moet er 

rekening mee worden gehouden dat bij de bepaling van de huurprijs ook subjectieve 

redenen kunnen spelen die de huurprijs verhogen of verlagen; d) Bovendien moet de 

problematiek bekeken worden binnen een ruimer geheel van (mogelijke) maatregelen en is 

de vraag of huurprijsregulering de meest efficiënte en effectieve oplossing is; e) Tot slot 

bestaat het gevaar dat een ontwijkingsreactie ontstaat, waarbij de betrokkenen zullen 

trachten om aan de toepassing van de Woninghuurwet te ontsnappen.  

Mocht geoordeeld worden dat een optreden toch vereist is, dan kan een minder 

verregaande piste er uit bestaan om de partijen te ‘responsabiliseren’ omtrent de huurprijs. 

Concreet zou de decreetgever kunnen bepalen dat in de huurovereenkomst een indicatieve 

huurprijs (bv. o.b.v. de Huurschatter) moet worden vermeld, waarna partijen vrij de huurprijs 

kunnen overeenkomen. Door het vermelden van de indicatieve huurprijs, zal er de facto een 

verantwoording voor een eventuele afwijking vereist zijn. 

- Een eerste uitzondering op de vrije bepaling van de huurprijs in de huidige Woninghuurwet is 

artikel 3, §6, leden 3 en 5 Woninghuurwet, op basis waarvan de voortzetting van een 

kortlopende overeenkomst met dezelfde huurder slechts eenmaal, schriftelijk en onder 

dezelfde voorwaarden kan worden overeengekomen. Onduidelijk is echter welke sanctie 

moet worden toegepast bij miskenning van deze bepaling. Sommige auteurs stellen dat de 

overeenkomst in dat geval moeten worden geconverteerd in een negenjarige huur, te 

rekenen vanaf de inwerkingtreding van de aanvankelijke overeenkomst van korte duur. 

Anderen verdedigen daarentegen de relatieve nietigheid van het beding in de overeenkomst 

waarbij een hogere huurprijs werd bepaald, waardoor enkel de initiële huurprijs eisbaar is. 

Gelet op de discussie die hieromtrent bestaat, is het aangewezen dat de decreetgever de 

regelgeving op dit vlak zou verduidelijken. 

- De tweede uitzondering is de regeling van artikel 7, §1bis Woninghuurwet. Op juridisch-

technisch vlak kent deze bepaling verschillende problemen. Ten eerste kan de decreetgever  

best verduidelijken dat de huurprijs dient verminderd te worden tot de basishuurprijs van de 

eerste huurovereenkomst van de negenjarige periode. Ook is het aangewezen om te 

verduidelijken dat het in artikel 7, §1bis, lid 3 Woninghuurwet bedoelde indexcijfer de 

gezondheidsindex is. Aansluitend bestaat in de rechtsleer discussie of de indexering binnen 

de grenzen van artikel 6 Woninghuurwet moet gebeuren. Ook dit punt kan best worden 



188 
 

uitgeklaard. Ten slotte is het mechanisme van artikel 7, §1bis Woninghuurwet gebaseerd op 

de regeling inzake rechterlijke huurprijsherziening. In de mate dat deze regeling wordt 

aangepast, moet nagegaan worden of een soortgelijke aanpassing aan artikel 7, §1bis 

eveneens is aangewezen.  

- Wat de doeltreffendheid van de regeling van artikel 7, §1bis Woninghuurwet betreft, werd in 

de werkgroep terecht gewezen op de geringe afdwingbaarheid van de huidige regeling. De 

voorstellen die in de werkgroep gedaan werden om deze problematiek te remediëren, en die 

inhouden om bepaalde gegevens omtrent de vorige overeenkomst bekend te maken of een 

toezicht op deze overeenkomst mogelijk te maken, zijn evenwel ontoereikend. Niet alle 

relevante informatie wordt namelijk aangereikt (bv. hoe het contract werd beëindigd).  

Als alternatief kan de decreetgever voorzien dat elke overeenkomst verplicht een clausule 

moet bevatten waarin de verhuurder aangeeft dat artikel 7, §1bis Woninghuurwet niet van 

toepassing is of werd nageleefd, eventueel inclusief motivering. Hierdoor wordt 

tegemoetkomen aan de kritieken op de in de werkgroep gedane voorstellen (beperkte 

informatie, bevoegdheid inzake registratie, privacyoverwegingen). Een nadeel is dat de 

huurder geen garantie krijgt omtrent de waarachtigheid van de verklaring, maar de 

doelmatigheid van de bepaling zal alleszins verhogen, doordat minstens de preventieve 

werking toeneemt. 

- Inzake de indexering van huurovereenkomsten is een juridisch-technisch discussiepunt dat 

niet in de werkgroep werd behandeld de vraag of de indexering van rechtswege, zoals 

voorzien in artikel 6 Woninghuurwet voor schriftelijke overeenkomsten, ook geldt wanneer 

een mondelinge overeenkomst op schrift werd gesteld met toepassing van artikel 1bis 

Woninghuurwet. Daarnaast is het –zoals in de werkgroep wel terecht werd aangehaald- 

opmerkelijk dat de regeling van artikel 6 Woninghuurwet strenger is voor schriftelijke 

woninghuurovereenkomsten dan de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1728bis 

Burgerlijk Wetboek, terwijl de wetgever het op schrift stellen van de overeenkomst nochtans 

wil aanmoedigen. Er werd echter geen beleidsoptie geformuleerd om de situatie te 

remediëren.  

Een mogelijkheid is dat de decreetgever eenvoudigweg zou bepalen dat voor zover de 

mogelijkheid van indexering bij mondelinge overeenkomsten werd overeengekomen, het 

regime van artikel 6 Woninghuurwet van toepassing is. 

- Om een huurprijsherziening te kunnen vorderen moet aan bepaalde drempelvoorwaarden 

worden voldaan, waarbij de ‘eisbare’ huurprijs een rol speelt. De huurprijs kan evenwel 

subjectieve elementen bevatten en stemt niet noodzakelijk overeen met de werkelijke 

huurwaarde, waardoor subjectieve elementen bijgevolg de drempelvoorwaarden 

beïnvloeden. In de werkgroep bestond daarbij toch consensus over het behoud van de 

huidige regeling, op grond van twee argumenten: a) naast het voldoen aan de 

drempelvoorwaarde, vereist de wet bij de eerste mogelijkheid tot huurprijsherziening dat er 

sprake is van ‘nieuwe omstandigheden’ die aan de wijziging van de huurwaarde ten 

grondslag liggen. Wanneer vrijwillig een hogere of lagere huurprijs werd overeengekomen, 

kan men zich dus nog steeds beroepen op de afwezigheid van nieuwe omstandigheden om 

te voorkomen dat de huurprijs wordt herzien; b) ook bij de tweede mogelijkheid tot 

huurprijsherziening, met name na de uitvoering van werken, kan de vergelijking met de 

eisbare huurprijs best behouden blijven. De eisbare huurprijs is immers gekend, terwijl het 
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retroactief bepalen van de normale huurwaarde bij aanvang van de overeenkomst een 

complexe en zelfs onhaalbare opdracht voor de vrederechter zou vormen.  

Deze argumentatie is echter vatbaar voor kritiek. Wat het eerste punt betreft, is het namelijk 

precies omdat de vereiste drempel sneller kan worden behaald bij een lage huurprijs, dat 

een beperkte(re) impact van nieuwe omstandigheden voldoende is om aan de 

drempelvoorwaarden te voldoen. Ligt de basishuurprijs daarentegen boven de huurwaarde, 

dan kan het zijn dat er bij dezelfde feitelijke context en aldus bij geheel identieke nieuwe 

omstandigheden (met dezelfde impact op de normale huurwaarde) niet aan de 

drempelvoorwaarden kan worden voldaan. Voor dat verschil in behandeling lijkt geen 

redelijke verantwoording te zijn. Het tweede argument vertrekt dan weer vanuit een 

verkeerde rechtsopvatting en gaat geheel voorbij aan het feit dat precies bij herziening na 

uitvoering van werken moet vergeleken worden met de normale huurwaarde (en niet met de 

eisbare huurprijs). In geval van werken bepaalt de wet namelijk dat verhoging van de 

huurprijs mogelijk is, indien de normale huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste 

10 % van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare huurprijs is gestegen (art. 

7, § 1, lid 3 Woninghuurwet). De wet spreekt helemaal niet over een vergelijking tussen de 

normale huurwaarde en de eisbare huurprijs. Vereist wordt wel dat de huurwaarde met 

minstens 10 % van de eisbare huurprijs is gestegen. De eisbare huurprijs dient dus enkel ter 

vaststelling van de omvang waarmee de huurwaarde moet zijn gestegen, en dit in 

vergelijking met de huurwaarde op het aanvangstijdstip van de referentieperiode, namelijk 

het sluiten van de overeenkomst of de laatste huurprijsherziening. Het argument van de 

rechtszekerheid pleit dus veeleer voor een wetswijziging. Eveneens is hierbij duidelijk dat de 

concrete omvang van de huurprijs een invloed heeft op de vervulling van de 

drempelvoorwaarde. Bovendien moet, om de invloed van zowel nieuwe omstandigheden als 

uitgevoerde werken op het verschil tussen de huurprijs en de normale huurwaarde te 

beoordelen, steeds worden uitgegaan van de huurwaarde bij het sluiten van het contract of 

de laatste huurprijsherziening. Het verschil tussen de huurprijs en de huurwaarde bij de 

contractsluiting of de laatste herziening kan immers nooit een nieuwe omstandigheid of het 

gevolg van werken zijn. De facto vergelijkt men hierdoor dus reeds de respectieve 

huurwaarden, waarbij het aandeel van de nieuwe omstandigheden of werken wordt 

nagegaan in het verschil tussen die huurwaarden.  

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat de decreetgever de regeling omtrent de 

huurprijsherziening dient te objectiveren en best de ‘normale huurwaarde’ als 

referentiecriterium kan hanteren. 

- Om de renovatiedynamiek aan te moedigen werd in de werkgroep voorgesteld om de 

huurprijsherziening na duurzame investeringswerken ten allen tijde mogelijk te maken. De 

huurprijsherziening in onderling akkoord is luidens de huidige Woninghuurwet namelijk 

slechts mogelijk tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het verstrijken van 

elke driejarige periode (artikel 7, §1, eerste lid Woninghuurwet), terwijl de vordering tot 

herziening van de huurprijs onder toezicht van de rechter slechts kan worden ingesteld 

tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van elke driejarige periode. De vraag 

rijst echter hoe deze versoepelde regeling voor sommige werken zich verhoudt tot de reeds 

bestaande minnelijke en rechterlijke herzieningsmogelijkheid. Mogen de huurder en de 

verhuurder na dergelijke huurprijsherziening, die zou gelden zonder tijdsbeperking, maar 

met een beperking tot een huurprijsstijging van 10%, de huurprijs bijvoorbeeld na minnelijk 
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akkoord verder laten stijgen tussen de negende en zesde maand? En kan de verhuurder 

tussen de zesde en de derde maand een verdere aanpassing vorderen bij de vrederechter 

indien aan de 10% drempel is voldaan? De bescherming van de huurder door de beperking 

van de huurprijsstijging lijkt dan alleszins relatief, want de huurder kan dan ook instemmen 

met werken die een substantiële verhoging van de huurprijs tot gevolg kunnen hebben, 

namelijk door de minnelijke herziening (waarbij thans geen boven- of ondergrens geldt) en 

door de rechterlijke herziening (eenmaal de 10%-drempel is voldaan kan de huurprijsstijging 

substantieel zijn). Wat de voorwaarde van de toestemming door de huurder betreft, kan 

bovendien worden aangestipt dat voor sommige werken geen toestemming is vereist, 

waaronder in het bijzonder voor werken aan de gemeenschappelijke delen. 

- Omtrent de verdeling van kosten en lasten werd in de werkgroep opgemerkt dat geen 

wettelijk aanknopingspunt bestaat. Hoewel dit een correcte vaststelling is, bestaat in de 

rechtspraktijk echter een ruime eensgezindheid dat voor zover partijen niets overeenkomen, 

als principe geldt dat de verhuurder instaat voor kosten en lasten die te maken hebben met 

het eigendomsrecht van het gehuurde goed, terwijl kosten en lasten die verband houden met 

het gebruik van het gehuurde goed ten laste komen van de huurder.  

In de werkgroep werd voorgesteld om een quasi identiek verdelingsprincipe in de 

Woninghuurwet in te schrijven, dat aldus materieel weinig zal veranderen, maar wel een 

(louter) informatieve functie kan hebben. Als principe werd in de werkgroep meer bepaald 

voorgesteld dat de kosten en lasten die verbonden zijn met het bezit en de uitoefening van 

zakelijke rechten op het onroerend goed ten laste vallen van de verhuurder, terwijl de kosten 

die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde woning voor rekening van de huurder 

zijn. Deze formulering is evenwel voor kritiek vatbaar. De Woninghuurwet is ten eerste 

namelijk ook van toepassing op roerende goederen, zodanig dat beter de term ‘woning’ kan 

gehanteerd worden. Daarnaast wordt voor wat de huurder betreft enkel gesproken over 

‘kosten’, zonder dat duidelijk wordt gemaakt waarom niet gesproken wordt over ‘kosten en 

lasten’, zoals voor de verhuurder het geval is. Ten derde zijn het de kosten en lasten 

verbonden met ‘het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten’ op het onroerend goed die 

ten laste vallen van de verhuurder. Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Het louter 

titularis zijn van het zakelijk recht op de woning lijkt te kunnen volstaan. 

- Een voorstel uit de werkgroep was verder om het verdelingsprincipe inzake kosten en lasten 

uit te werken in een uitvoeringsbesluit, dat zou kunnen worden voorbereid in een paritair 

samengestelde technische werkgroep. Onduidelijk is echter of het zal gaan om een 

‘richtinggevende’ of een bindende lijst. Aansluitend rijst de vraag naar het statuut van het 

voornoemde algemene verdelingsprincipe. De decreetgever moet zich daarbij bewust zijn 

van het feit dat de bepalingen van de Woninghuurwet in beginsel van dwingend recht zijn 

(artikel 12 Woninghuurwet). Wanneer het voorgestelde verdelingsprincipe zonder meer zou 

worden ingevoerd in de Woninghuurwet, moet men zich er dan ook van bewust zijn dat deze 

wijziging niet louter een verduidelijking zou betekenen, maar dat ook het uitgangspunt van 

de contractvrijheid zal verlaten worden voor een dwingende verdeling. Indien het algemene 

principe bindend wordt, dan wordt het voor de partijen bovendien zeer delicaat om alle 

onduidelijkheid weg te nemen door voor kosten en lasten die niet in de lijst staan vermeld 

contractueel een regeling uit te werken. De contractueel uitgewerkte regeling zal immers 

vernietigbaar zijn, indien de rechter oordeelt dat het akkoord van de partijen niet spoort met 

het wettelijke criterium. Wanneer de decreetgever zou oordelen dat het verdelingsprincipe 
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ter verduidelijking in de Woninghuurwet moet worden ingeschreven, kan dan ook best 

uitdrukkelijk worden bepaald dat het gaat om bepaling van aanvullend recht. 
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Woninghuurrecht in de private huursector: effecten van regulering 
 

Dr. Marietta E.A. Haffner  
TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving 

 
 

Deze notitie beoogt een kort overzicht te geven van enkele gedachten over het woninghuurrecht en 
met name de huurprijsregulering in een breder kader dan het wettelijke perspectief te plaatsen. 
Centraal staat het woninghuurrecht dat van toepassing is op de particuliere of private huursector. 
Gestart wordt in de volgende paragraaf met de ontwikkeling van de omvang van de private 
huursector in enkele Europese landen. Omdat de afname van de sector in veel landen in de vorige 
eeuw vaak wordt toegeschreven aan de geïmplementeerde huurprijsregulering, wordt in paragraaf 2 
stilgestaan bij economische argumenten wat betreft mogelijke voors en tegens van huurprijs-
regulering. Paragraaf 3 gaat in op de grote lijnen in de ontwikkeling in de huurprijsregulering die zich 
in verschillende landen hebben voorgedaan. Paragraaf 4 staat stil bij mogelijke effecten van 
huurprijsregulering. In paragraaf 5 wordt de discussie over de effecten van de huurprijsregulering op 
de ontwikkeling van de private huursector verbreed naar het woninghuurrecht en mogelijke voor- en 
nadelen voor de (ver)huurder.  

 
1. Ontwikkeling private huursector en invloed regulering huurprijzen 
Hoewel de definitie van private huursector kan verschillen tussen landen (Hoekstra et al., 2012; 
Oxley et al., 2010), is de trend die te observeren valt uit tabel 1 helder. In de meeste landen is de 
private huursector sinds de jaren 50 in omvang afgenomen. In Duitsland en Zwitserland is deze 
constant gebleven en in Engeland is deze flink afgenomen, maar in de laatste 20 jaren in omvang 
weer verdubbeld. Voor de verschillende landen zijn ‘individuele’ redenen aan te voeren voor de 
krimp van de private huursector; bijvoorbeeld, subsidiëring van andere sectoren, invoering van 
staatspensioen, tijdelijke subsidiesysteem huurwoningen met een sociaal doel, relatief dure 
eigendomssector. Toch wordt ook veel de vooral sterke huurprijsregulering en vooral in de jaren 
vijftig, zestig en zeventig opgevoerd als oorzaak van de krimp van de huursector (zie bijvoorbeeld 
Haffner et al., 2008, 2009b; Whitehead et al., 2012 en Crook en Kemp, 2014). Reden genoeg om de 
huurprijsregulering nader onder de loep te nemen. 

 
Tabel 1  Ontwikkeling private huursector (%) 

 

Marktaandeel in 1950 
(afnemend) 

1980 1990 2000 

Laatste 
beschikba

re jaar 

Ontwikkeling 
marktaandeel 

België 61 in 1947 27 24 20 18 Daling 
Nederland 60 in 1947 24 17 12 11 Daling 
Duitsland circa 60 60 60 60 60 Stabiel 
Switzerland Relatief stabiel 59 59 56 56 Stabiel 
Spanje 55 19 15 11 7 Daling 
Engeland 53 11 9 10 17 Daling/Stijging 
Zweden 52 22 22 24 24 Daling/stabiel 
Frankrijk 44 in 1955 26 22 22 22 Daling/stabiel 

Bronnen voor 1950: Elsinga et al. (2007); Haffner (2010); Haffner et al. (2008); Lawrence (1996) voor Switzerland: de 
omvang van de private huursector  is niet veel veranderd in de vorige eeuw sinds de Tweede Wereldoorlog; Oxley et al. 
(2010) voor Duitsland: brede definitie die baseert op overweging dat voor alle huurwoningen ‘private law’ van toepassing 
is;  Van der Heijden en Boelhouwer (1996). Voor 1980 en later: Dol en Haffner (2010); Scanlon en Kochan (2011).   
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2. Huurprijsregulering – economische invalshoeken389 
Traditioneel argumenteren economen dat huurprijsregulering marktverstorende effecten heeft. 
Standaard economische analyse geeft aan dat regulering leidt tot lagere winsten voor verhuurders 
omdat men niet de marktprijs kan berekenen. Investeerders blijven dan weg en er wordt ook 
onvoldoende aan onderhoud uitgegeven. Op termijn kunnen woningwaarden omlaag gaan en wordt 
de kwaliteit van de buurt nadelig beïnvloed. Er ontstaan woningtekorten omdat er onvoldoende 
woningen aangeboden worden, terwijl ‘te lage’ prijzen de vraag opschroeven. Huurprijsregulering zal 
de betaalbaarheid voor zittende huurders verbeteren ten koste van de toegang van nieuwe huurders 
die langer naar een passende en betaalbare woning zullen moeten zoeken. Er kunnen ook kosten 
voor de maatschappij ontstaan doordat de mobiliteit op de woningmarkt en de arbeidsmarkt 
negatief beïnvloed wordt, als deze markten niet efficiënt werken en de economische ontwikkeling 
van een land of regio geschaad wordt. Per saldo, worden ‘insiders’ bevoordeeld in vergelijking met 
de verhuurders, nieuwe huurders en per saldo de maatschappij (Arnott, 1995).  
 
Vanuit de welvaartseconomie kan een argumentatie worden opgebouwd dat de overheid op niet-
gereguleerde woningmarkten die geconfronteerd worden met marktfalen, de markt kan corrigeren 
met als doel deze efficiënter te maken (Barr, 1998). Informatie asymmetrie (imperfecte informatie) is 
verworden tot een vorm van marktfalen als de verhuurder meer informatie heeft over de woning 
kwaliteit van een woning, de mankementen en de prijs-kwaliteitsverhouding dan de huurder. Een 
informatievoorsprong ontstaat ook doordat er altijd slechts enkele woningen te huur staan die 
bovendien nog eens verschillend zijn (deelmarkten).  
Omgekeerd, kunnen huurders een informatievoorsprong op de verhuurders hebben als het gaat om 
hun eigen betrouwbaarheid: het op tijd betalen van de huur, het goed verzorgen van de woning, enz. 
Echter, de verhuurder zal dan proberen de risico’s op een onbetrouwbare huurder (in bepaalde 
wijken) zo veel mogelijk te verdisconteren in hogere huren.  
Een andere vorm van marktfalen wordt met het begrip imperfecte competitie aangeduid – het 
hebben van ongelijke macht op de markt. De verhuurder heeft dan een monopolieachtige macht om 
de huur te verhogen. Dit ontstaat bijvoorbeeld als de huurder gehecht raakt aan zijn woning en 
woonomgeving en de woning het thuis wordt. In dat geval moet de huurder niet alleen financiële, 
maar ook emotionele kosten maken om aan de huurverhoging te ontkomen.  
Ook op andere terreinen kan de verhuurder profiteren van een zekere monopoliemacht. Immers, er 
bestaan drempels om toe te treden tot de private huurmarkt. Verhuurders moeten de financiering 
rond zien te krijgen, en ook voldoen aan allerlei technische en administratieve vereisen, willen zij een 
woning voor verhuur kunnen aanbieden.  
Een derde390 vorm van mogelijk marktfalen houdt in dat een markt incompleet kan zijn (Haffner et 
al., 2012). In de huurmarkt bestaat er immers geen verzekering die plotselinge en sterke 
huurverhogingen afdekken voor de huurder.  
Per saldo leveren de hier beschreven voorbeelden van marktfalen een comparatief voordeel voor de 
verhuurder op. Overheidsingrijpen in de vorm van huurprijsregulering kan bijvoorbeeld huurprijzen 
en kwaliteitsniveaus transparant maken. Het ‘recht’ trekken van de balans tussen de verhuurders en 
de huurders zou gerechtvaardigd kunnen zijn als de economische efficiëntie wordt verbeterd, stelt 
de welvaartseconomie (zie ook Arnott, 1995, 2003). Als een markt doelmatig werkt, wordt volgens 
deze invalshoek de totale welvaart in de maatschappij gemaximeerd.  
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 Redeneerlijn uit Haffner et al. (2012); zie ook Haffner en Elsinga (2007) en Vandenbroucke et al. (2007). 
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 Een vierde vorm van marktfalen treedt op bij ongewenste externe effecten van productie en consumptie van goederen 
en diensten. Deze treden op als de productie/consumptie leidt tot effecten voor anderen die niet zijn meegewogen in de 
beslissing en die niet tot uiting komen in de prijs van een product of dienst (Barr, 1998). 



195 
 

3. Empirie: van eerste naar tweede generatie huurprijsregulering 
In de literatuur over de empirie van de huurprijsregulering, wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de eerste en tweede generatie huurprijsregulering (Arnott, 1995, 2003; Haffner et al., 2008, 2012). 
Bij de eerste generatie huurprijsregulering worden de huurprijzen voor private huurwoningen 
bevroren. Soms is een beperkte jaarlijkse huurverhoging lager dan inflatie mogelijk. Bij de tweede 
generatiehuurprijsregulering zijn huurverhogingen volgens bepaalde regels mogelijk. 
 
Eerste generatie huurprijsregulering 
In veel Europese landen werd de eerste generatie huurprijsregulering in het interbellum 
geïntroduceerd. In sommige landen, zoals Spanje, bestond de regulering tot in de jaren 1980. In een 
aantal Europese landen, zoals Frankrijk en Portugal, is in een deel van de oudere particuliere 
huurvoorraad huurprijsregulering nog van toepassing. Tegen een achtergrond van woningnood, werd 
de huurprijsregulering noodzakelijk geacht om de woonlasten van huishoudens betaalbaar te 
houden, en ook om de concurrentiekracht van een land te versterken door het terugdringen van de 
loon- en prijsinflatie. In veel van die landen waar de huurprijsregulering strikt was (Frankrijk, 
Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), heeft de private huursector terrein verloren, 
terwijl het eigenwoningbezit en  vaak ook de sociale huursector aan belang wonnen. Investeringen in 
nieuwe private huurwoningen droogden op en veel verhuurders verkochten hun woningen zodra ze 
de gelegenheid kregen. 
 
Tweede generatie huurprijsregulering 
Sinds de jaren 70 heeft de eerste generatie huurprijsregulering geleidelijk terrein verloren (Haffner et 
al., 2012 op basis van Arnott, 1995, 2003, eveneens Haffner et al., 2008, 2009a; en Whitehead et al., 
2012). De tweede generatie huurprijsregulering diversifieert meer tussen verschillende landen dan 
het eerste type. Huurverhogingen zijn volgens bepaalde regels mogelijk; bijvoorbeeld op basis van 
kosten inclusief een redelijk rendement of op basis van markthuren van andere, vergelijkbare 
woningen (zie ook Lind, 2001). Vaak verschillen de regels voor zittende huurders (al dan niet voor 
bestaande en nieuwe contracten) van die voor nieuwe huurders. De huurprijsregulering is vaak 
ingebed in regels met betrekking tot de huurbescherming (in het bijzonder de lengte van het contract 
en mogelijkheden tot huisuitzetting), de kwaliteit van woningen, de woningverbetering, het 
onderhoud en verhuurder-huurder relaties.  
Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, kozen voor het afschaffen van de 
huurprijsregulering, zoals valt te ontlenen uit tabel 2. In Frankrijk, Duitsland, Spanje en Switzerland 
zijn alleen de huurprijzen voor nieuwe contracten niet gereguleerd (Haffner et al., 2008; Hoekstra et 
al., 2012; Whitehead et al., 2012).  
Huurprijsregulering voor zittende huurders wordt veel toegepast. In Nederland en Zweden komt 
deze overeen met de regulering voor nieuwe contracten. In Zweden vormen onderhandelde 
huurprijzen tussen verhuurders en huurders in een gemeente de richtlijnen voor de huurprijzen. In 
Nederland is ongeveer 92% van de huurwoningvoorraad onderworpen aan huurprijsregulering. 
Binnen deze gereguleerde huursector wordt een normatief systeem van kwaliteitspunten gebruikt. 
Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de maximale huur die kan worden ingesteld. In verband met 
aanpassing van huurprijzen, beslist de Nederlandse regering elk jaar wat de maximale jaarlijkse 
huurstijging is die wordt toegestaan. De inflatie is hierbij het startpunt.  
De jaarlijkse huurstijging in de andere landen met huurprijsregulering is ofwel gebaseerd op een 
soort index, dit is het geval in België, Frankrijk en Spanje, of op marktomstandigheden, zoals in 
Duitsland (referentiehuren op basis van de huurprijzen van vergelijkbare woningen). In Zwitserland 
worden huurstijgingen gerechtvaardigd op basis van een aantal factoren: de huur van vergelijkbare 
woningen, verhoogde kosten, compensatie voor inflatie, of speciale betalingsschema's (Whitehead et 
al., 2012). 
Figuur 1 toont de strengheid van huurprijsregulering (huurprijscontrole en andere juridische 
aspecten) in de private huursector volgens Andrews et al. (2011). Nederland en Zweden voeren de 
lijst aan, samen met Duitsland. Dit verduidelijkt dat, hoewel de huurprijsregulering in Duitsland 
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gebaseerd is op de huurprijzen in de markt, het totale kader als relatief streng kan beschouwd 
worden, afhankelijk van de toegepaste criteria. 
 
Tabel 2 Huurprijsregulering in zeven Europese landen 
Nieuw contract   

 Geen huurprijsregulering België, Duitsland, Engeland*, Frankrijk, Nederland 
(gedereguleerde voorraad**), Spanje, Switzerland 

 Huurprijsregulering Nederland (gereguleerde voorraad), Zweden 

Jaarlijkse huurstijging  

 Geen huurprijsregulering Engeland* (gedereguleerde voorraad***) 

 Huurprijsregulering gebaseerd op 
marktontwikkelingen (met maxima) 

Duitsland 

 Huurprijsregulering via een index België, Frankrijk, Nederland (gereguleerde voorraad**), 
Spanje, Zweden, Switzerland (diverse ingrediënten) 

Bronnen: Haffner et al., 2008, 2009a, b, 2014; Hoekstra et al., 2012; Whitehead et al., 2012 
*) Regulering rondom huursubsidies kan indirecte huurprijseffecten meebrengen (Haffner et al., 2012). 
**)  Regulering geldt voor woningen tot een bepaalde huurprijs en is onafhankelijk van de eigendom van de woning. In 

2009 was de huur van 92% van de huurwoningvooraad gereguleerd. 
***)  Oude contracten van voor 1988. 

 
Figuur 1  Huurprijsregulering* in de private en sociale huursector, 2009 

 
Bron: Andrews et al. (2011: 47) 
*)  Huurprijsregulering is een samengestelde indicator op basis van drie clusters van variabelen: regulering van 

huurprijsniveau, regulering van huurprijsaanpassing en regulering van het doorberekenen van kosten aan de 
huurder. 

**) Non-profit huursector in Zweden en gesubsidieerde huurwoningen in Duitsland in plaats van sociale huursector. 
 

Huurprijsregulering van de lopende huurcontracten zal alleen effect hebben als er voldoende 
huurderszekerheid is. In Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland, waar de huurcontracten in de 
private huursector van onbepaalde duur zijn, vinden we de sterkste bescherming van de huurder 
terug. In de meeste andere landen hebben huurcontracten in de private huursector een beperkte 
looptijd, variërend van een maand in Engeland tot een aantal jaren in België, Frankrijk en Spanje. Op 
basis van deze opsomming blijkt dat de langste contracten over het algemeen hand in hand gaan met 
de sterkste huurprijsregulering (behalve voor Zwitserland) (Hoekstra et al., 2012; Whitehead et al., 
2012). 
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4. Effecten van huurprijsregulering 
Per saldo komt huurprijsregulering vanuit de voor- en nadelen beredeneerd neer op het schipperen 
tussen de bescherming van de huurder tegen ‘te hoge’ huurprijzen en een ‘te laag’ rendement van 
de verhuurder (Haffner et al., 2008, 2009a).  
 
Omvang private huursector 
Het klassiek verwacht effect van huurregulering, zoals hiervoor aangehaald, is de krimp van de 
sector. Whitehead et al. (2012: 14) die de scores voor een door hen samengestelde indicator van 
huur(prijs)regulering (zie hierna) vergelijken met de ontwikkeling van de omvang van de private 
huursector sinds de jaren 80, concluderen (vertaald):  
 

Er bestaat geen eenvoudige relatie tussen regulering en grootte. In sommige 
landen waar de regulering stabiel is gebleven of is toegenomen, krimpt de 
sector snel, terwijl in andere landen de grootte weinig verandering kent. 
Deregulering is zelden rechtstreeks verbonden met groei in de sector - 
Engeland is de enige duidelijke uitzondering. 

 
In het geval van Engeland, werd de private huursector niet onmiddellijk groter na de afschaffing van 
de huurprijsregulering voor nieuwe huurcontracten ingevolge de Woningwet 1988. Het was 
uiteindelijk een langzaam proces dat werd versterkt door het sectorale initiatief van de buy-to-let 
woningen op basis van de zogenaamde buy-to-let hypotheken. Buy-to-let hypotheken zijn 
hypothecaire leningen voor verhuurders tegen vergelijkbare voorwaarden als voor eigenaar-
bewoners en tegen een rentepercentage dat dichter bij het percentage van huiseigenaren ligt. Het 
succes van buy-to-let (tot aan de wereldwijde financiële crisis) werd gesteund door een aantal 
factoren, zoals lagere rendementen bij alternatieven voor investeerders. De vraag werd gevoed door 
hogere aantallen economische migranten, het hogere aantal jongeren, de schaarste van sociale 
huurwoningen en - voor het hoger onderwijs - de vervanging van het gesubsidieerd systeem met een 
systeem op basis van leningen. In combinatie met het initiatief vanuit de sector, dat leidde tot de 
invoering van speciale buy-to-let hypotheken voor kleine verhuurders, begon de sector na een krimp 
van 53% in 1950 tot 9% in 1990 te herstellen, met nagenoeg een verdubbeling in omvang tot 17% 
voor het meest recente beschikbare jaar (Tabel 1; Whitehead et al., 2012; Crook en Kemp, 2014). 
 
Overige effecten 
De meeste empirische studies nemen de nadelen van huurprijsregulering onder de loep en 
concluderen bijvoorbeeld dat beperkte en ongerichte voordelen voor huurders bereikt worden 
(Turner en Malpezzi, 2003). Andrews et al. (2011) concluderen bijvoorbeeld meer recentelijk dat de 
gemiddelde huurprijs niet lager is in landen waar huurprijsregulering voortduurt. Een dergelijke 
uitkomst mag geen verrassing worden genoemd, als men bedenkt dat huurprijsregulering ingebed is 
in contexten die variëren tussen landen (en regio's), en dus specifiek genoemd kunnen worden voor 
een bepaalde woningmarkt. Immers, verschillende volkshuisvestingssystemen zijn heterogeen in hun 
vormgeving en naar verwachting ook in hun effecten (zie ook Arnott, 1995, 2003), terwijl de studies 
zich veelal beperken tot één systeem. Bovendien worden de mogelijke effecten van de 
huurprijsregulering op de sociale integratie en ruimtelijke segregatie (Glaeser, 2003; Jenkins, 2009) 
vaak genegeerd in de empirische modellen die worden gebruikt om de gevolgen van de 
huurprijsregulering te schatten. Het is derhalve niet eenvoudig om systematisch de impact van alle 
effecten van huurregulering te beoordelen (Turner en Malpezzi, 2003).  
Last, but not least, wordt niet meegenomen dat huurprijsregulering (in theorie) ook positieve 
effecten kan hebben voor de verhuurder (Haffner et al., 2009a). Huurprijsregulering zorgt er immers 
voor dat huurders weten waar ze aan toe zijn, waardoor ze mogelijk minder snel zullen verhuizen als 
gevolg van huurprijsverhogingen. Huurprijsregulering kan zo een bijdrage leveren aan een 
betrouwbaar imago van de private huursector, zoals wordt geïllustreerd door de vergelijking van 
Duitsland en Engeland (Kemp en Kofner, 2010). Bovendien kunnen minder verhuizingen goedkoper 
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uitpakken voor de verhuurder, omdat er geen kosten ontstaan voor mutatieonderhoud en extra 
administratie. Daarnaast heeft de verhuurder duidelijkheid over het te behalen rendement 
(Whitehead et al., 2012). Een van de relevante vragen blijft, zonder twijfel, in hoeverre met 
huurprijsregulering economische impulsen nagebootst worden. 
 
5. Balans tussen verhuurder en huurder in de private huursector? 
Zoals hiervoor aangegeven, is huurprijsregulering vaak ingebed in andere regels die soms nodig zijn 
om huurprijsregulering te laten werken, zoals bijvoorbeeld regels ten aanzien van huurbescherming 
(lengte huurcontract bijvoorbeeld).  
Naast het instellen van een initiële huurprijs, houden Whitehead et al. (2012) in hun analyse van 11 
landen (zonder België) tevens rekening met onder andere huurstijgingen en de duur van de 
huurovereenkomst, alsook met de volgende aspecten van huurbescherming: de mogelijkheid van de 
eigenaar om het pand terug te krijgen tijdens de huur; de mogelijkheid van de eigenaar om het pand 
te verkopen tijdens de huur; en de tenuitvoerlegging van huis uitzetting van de huurder als de 
huurder het contract niet nakomt. 
Andrews et al. (2011) ontwerpen een indicator voor de verhoudingen tussen huurder en verhuurder. 
Naast een indicator van huurbescherming, omvat deze niet alleen indicatoren die de omvang van 
mogelijkheden om huurders uit te zetten evalueren, maar ook vereisten van huurwaarborg.  
 
Ook aan huurbescherming voor de huurder kunnen voor- en nadelen voor de verhuurder worden 
verbonden (Vandenbroucke et al., 2007). Enerzijds zal de verhuurder baat hebben bij flexibele 
huurcontracten die hij zo spoedig mogelijk kan beëindigen als de huurder zich onbetrouwbaar heeft 
getoond. Anderzijds zal de verhuurder een betrouwbare huurder willen houden met liefst meerjarige 
zekerheid.  
Whitehead et al. (2012; zie ook Haffner et al., 2008) vatten een aantal eventueel gewenste effecten 
samen van huurprijscontrole en huurbescherming voor verhuurders (naast die voor huurders). 
Huurprijsregulering leidt tot een transparantie situatie en een gegeven rendement (niet enkel tot een 
beperking van de opbrengsten), indien rekening wordt gehouden met kostentoenamen. Er kan ook 
een indirect positief effect voor verhuurders bestaan, omdat regulering een positief beeld van de 
private huursector tot stand zou kunnen brengen welke ruimte creëert voor populariteit. In het geval 
van regulering voor huurbescherming, kan het voordeel voor de verhuurder bestaan in een verlaging 
van transactiekosten (indien de huurder zijn afspraken nakomt) waardoor een constante stroom van 
inkomsten over de tijd heen ontstaat. Vooral in tweede generatie systemen zal het daarom belangrijk 
zijn om een evenwicht van rechten en plichten tussen verhuurders en huurders tot stand te brengen 
opdat het aanbod wordt verstrekt en de vraag ontstaat.  
 
Nasarre Aznar (2014) ontwikkelt een kader van drijfveren voor verhuurders en huurders uit het 
oogpunt van het huurcontract. In dit kader worden betaalbaarheid (huurprijscontrole en een 
kostensysteem dat huurdersvriendelijk is), stabiliteit (bijv. lange huurcontracten en 
voorkeursrechten) en flexibiliteit (e.g. vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst en 
gemakkelijke onderverhuur) beschouwd als cruciale aspecten voor huurders. Volgens Nasarre Aznar, 
waarderen verhuurder voornamelijk winstgevendheid, evenals financiële stimulansen voor 
renovatie. Verder wordt een garantie voor de betaling van de huur (via een borg) beschouwd als 
wenselijk, alsmede een efficiënte procedure voor uitzetting. Nasarre Aznar (2014: 837) concludeert 
echter (vertaald): 
 

Het is moeilijk te zeggen of en hoe de wet aangaande de huurcontracten een 
invloed uitoefent op de (hogere of lagere) huurprijzen in een bepaald land, of 
dat dit afhangt van vele andere wettelijke bepalingen (belastingen, subsidies), 
of dat de belangrijkste drijfveer moet worden gezocht buiten de wetgeving, en 
misschien enkel sociaaleconomische en culturele factoren bepalend zijn, zoals 
sociale waarden (privévermogen in plaats van het maatschappelijk vermogen), 
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wie huurt en wie koopt (immigranten, gettovorming), investeringen, veiligheid, 
enz. 

 
Geconcludeerd kan worden dat vele factoren werkzaam zijn binnen de juridische context van de 
private huursector. Er moet ook rekening worden gehouden met de context van de woningmarkt. 
Hoewel de private huursector vaak wordt beschouwd als een sector waarbinnen de marktwerking 
domineert, is het mogelijk dat de invloed van de overheid veel verder reikt dan de juridische kwesties 
besproken tot hiertoe. Er kunnen subsidies bestaan voor verhuurders, eventueel via het 
belastingstelsel (Haffner et al., 2009b;. Hoekstra et al., 2012). Door huurders te subsidiëren 
(huisvestingstoelagen) kan de overheid ook ingrijpen in de private huursector. Bovendien bepaalt de 
overheid meestal normen voor de woningkwaliteit. Alle effecten, ook vanuit de context van de 
woningmarkt, zullen de concurrentiepositie van de private huursector ten opzichte van andere 
eigendomsvormen vormgeven.  
 
6. Tot slot 
Geconcludeerd moet worden dat de effecten van het woninghuurrecht in de praktijk van een private 
huursector een ingewikkelde materie zijn. Idealiter brengt het woninghuurrecht de huurder meer 
baat dan het de verhuurder kost. Zo wint een maatschappij. Vanuit de traditionele economische 
invalshoek, zorgt huurprijsregulering vooral voor negatieve effecten en uiteindelijk minder 
investeringen in de private huursector, enerzijds. Anderzijds, kan onder meer vanuit de 
welvaartseconomie het woninghuurrecht bijdragen aan het oplossen van marktfalen, waardoor de 
private huursector een bijdrage kan leveren aan een goed werkende woningmarkt. De uitkomst van 
deze balans zal afhangen van hoe huurder en verhuurder het woninghuurrecht percipiëren, maar 
ook van de mate waarin de private huursector met andere eigendomssectoren kan concurreren op 
de woningmarkt. 
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Algemene bedenkingen bij ‘Een evaluatie van het huurrecht’ 

Prof. Dr. Erik Buyst 

Centrum voor Economische Studiën, KU Leuven 

In de eerste plaats graag mijn waardering voor het geleverde werk. Het is een lijvig, maar 

overzichtelijk document geworden met veel zin voor nuance. De opinies en verzuchtingen van de 

verschillende partners op het terrein worden op een evenwichtige manier weergegeven. 

Methodologisch is het geheel sterk onderbouwd. De constructieve discussies in de werkgroepen 

leveren enkele opvallende elementen van consensus op. Tegelijk worden de blijvende 

meningsverschillen duidelijk gekaderd en beargumenteerd. Het resultaat is een boeiend 

werkinstrument waaruit beleidsmakers heel wat inspiratie kunnen putten. 

Een punt van zorg is de complexiteit van het huidige huurrecht. Uit het Grote Woononderzoek is 

gebleken dat vele particuliere verhuurders 65+ zijn en maximum één à twee woningen verhuren. Een 

verder toename van de complexiteit en de daarbij horende red tape zal heel wat van deze oudere en 

kleinschalige verhuurders doen afhaken. Het huuraanbod zal daardoor verder verschralen en de 

bestaande krapte in bepaalde huursegmenten enkel verergeren. De komende jaren is er nood aan 

duizenden bijkomende particuliere huurwoningen. Bij het aantrekken van deze extra financiële 

middelen zal de verhuursector moeten concurreren met alternatieve en vaak veel eenvoudigere 

beleggingsinstrumenten. Vandaar mijn pleidooi om het huurrecht ingrijpend te vereenvoudigen. Het 

rapport zou meer aanzetten in die richting moeten leveren. 

Verder vertrekt het rapport teveel vanuit het bestaande Belgische kader. Daarin wordt de huursector 

teveel als een eenheidsworst behandeld. In feite bestaat de huursector uit drie fundamenteel 

verschillende deelsegmenten: (1) huurders die bij gebrek aan inkomen geen rendabele huur kunnen 

betalen. Alleen overheidsingrijpen kan hier soelaas bieden, via sociale woningen, sociale 

verhuurkantoren, huursubsidies, enz.; (2) huurders die over voldoende financiële middelen 

beschikken om een rendabele huur te betalen; (3) het luxe segment: verhuur voor expats en andere 

hoge inkomensgroepen. Het huurrecht in de strikte zin zou zich vooral moeten richten op het tweede 

segment, met bijzondere aandacht voor het delicate overgangsgebied tussen (1) en (2). Het luxe 

segment kan naar Nederlands voorbeeld (deels) gedereguleerd worden.  

Detail: het systeem van bankwaarborgen is aan fundamentele herziening toe. Commerciële banken 

dwingen een sociale rol op te nemen, is vragen om moeilijkheden.  De overheid moet minstens een 

vergoeding betalen voor de dienstverlening en liefst werken via een gespecialiseerde organisatie, bv. 

een soort van staatsbank.  
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ADVIES WERKGROEP HUURWAARBORG 
 

Dr. Pieter Brulez  

Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven 

 

I. ALGEMEEN 

 

Het onderdeel van het rapport dat handelt over de problematiek van de huurwaarborg geeft een 

duidelijk overzicht van de verschillende knelpunten met betrekking tot de huidige regelgeving: 

- de vraag of naast de wettelijke geregelde waarborgvormen ook andere zekerheidsvormen 

zijn toegestaan, en bijkomend de vraag of die alternatieve waarborgvormen de wettelijke 

maxima van twee of drie maanden van de huurprijs mogen overschrijden; 

- de vraag of de verschillende vormen van waarborg kunnen worden gecumuleerd; en 

- de ondoeltreffendheid van de wetswijziging van 2007. 

 

Een vraagstuk dat niet aan bod komt, is wat de mogelijkheden zijn voor de huurder indien de 

verhuurder de bepalingen van de Woninghuurwet inzake huurwaarborg niet respecteert. Wat bv. als 

de verhuurder een geldwaarborg vraagt die niet op een geïndividualiseerde rekening wordt gestort? 

Wat gebeurt er als een verhuurder een geldwaarborg van drie maanden huur vraagt? Etc. De 

huurder kan thans enkel een vordering instellen tegen de verhuurder voor de rechter, teneinde te 

verkrijgen dat de verhuurder zich naar de desbetreffende wetsbepalingen zou schikken. Vraag is 

maar of dat eigenlijk ooit gebeurt. Beschikt de huurder hier eigenlijk wel over een daadwerkelijk 

verhaalsrecht? Andere rechtsordes hebben voorzien in sancties. Het Engelse recht bv. legt de 

verhuurder een sanctie van meerdere maanden huur op (zie section 215 Housing Act 2004). 

 

Er worden daarenboven geen linken gelegd met de andere onderdelen van het rapport, 

niettegenstaande er duidelijke interferenties zijn met het onderdeel van het rapport dat handelt over 

legitieme selectie/ongeoorloofde discriminatie (op basis van vermogen) en het onderdeel dat 

handelt over procedure en geschillen. Ook in de desbetreffende onderdelen van het rapport wordt 

niet naar de problematiek rond huurwaarborg teruggekoppeld. Het lijkt mij essentieel de besluiten 

van de verschillende werkgroepen samen te leggen. 

 

(1) Een van de voornaamste redenen waarom het systeem van bankwaarborgen en huurwaarborg 

door tussenkomst van het OCMW in de praktijk ondoeltreffend is, is het stigmatiserend effect dat 

uitgaat van deze waarborgvormen. Opteert de huurder voor een bankwaarborg of voor tussenkomst 

van het OCMW, dan wekt hij daardoor bij de verhuurder een indruk van verminderde solvabiliteit. 

Als gevolg daarvan zouden verhuurders geneigd zijn niet aan de kandidaat-huurder te verhuren. Het 

rapport gaat in het onderdeel over huurwaarborg op zoek naar mogelijke beleidsopties om hieraan 

te remediëren. Elk van deze beleidsopties zal onvoldoende slagen indien niet wordt voorzien in 

flankerende maatregelen of beleidslijnen inzake privacy en legitieme selectie/ongeoorloofde 

discriminatie. Verhuurders gebruiken thans de waarborg als middel om de solvabiliteit van de 

kandidaat-huurder te toetsen. Ontneemt men de verhuurder dit middel, dan zal hij onvermijdelijk op 

zoek gaan naar nieuwe middelen om zich van de solvabiliteit van de huurder te verzekeren. Het is 

noodzakelijk hieraan de nodige grenzen te stellen. 
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(2) Het rapport gaat in dit onderdeel niet in op problemen met betrekking tot de teruggave van de 

huurwaarborg. Vragen over welke herstellingen (en dus welke schade) ten laste komen van de 

huurder, komen wel aan bod in het onderdeel over woningkwaliteit en het onderdeel over 

plaatsbeschrijving. Er wordt verder van uit gegaan dat – in geval van discussies – het huidige systeem 

perfect werkt: de huurwaarborg kan slechts worden vrijgegeven met onderling akkoord van de 

huurder en de verhuurder of, bij gebreke daaraan, na rechterlijke tussenkomst. Er wordt geen 

aandacht besteed aan de mogelijkheden van alternatieve geschillenbeslechting (zie evenwel kort 

deel 2 van het rapport p. 87). Buitenlandse voorbeelden bieden echter een aantal interessante 

perspectieven.  

 

In het Verenigd Koninkrijk bv. voorziet de relevante wetgeving sinds 2008 dat een verhuurder ontvangen 

waarborgsommen moet storten in een ‘Tenancy Deposit Scheme’ dat enerzijds de betaalde 

waarborgsommen moet beschermen en dat anderzijds geschillen met betrekking tot de teruggave van de 

huurwaarborg faciliteert (zie section 212 e.v. Housing Act 2004). Het ‘Tenancy Deposit Scheme’ is geen 

huurwaarborgfonds, aangezien de huurder de waarborg eerst stort aan de verhuurder en het vervolgens 

de verhuurder is die de sommen moet storten in het Scheme. Het Scheme bewaart de geldsommen enkel 

en vervult dus min of meer dezelfde functie als een storting op een geïndividualiseerde rekening naar 

Belgisch recht. Interessant is echter dat, als er een geschil rijst, de partijen ervoor kunnen opteren hun 

geschil voor te leggen aan het ‘Tenancy Deposit Scheme’ waarin de waarborgsommen werden gestort, om 

te oordelen als arbiter. Een interessante denkpiste in de discussie over het al dan niet invoeren van een 

(centraal) huurwaarborgfonds is om dat huurwaarborgfonds een bijkomende functie te geven: arbitreren 

over geschillen met betrekking tot de teruggave van de huurwaarborg. 

 

II. EVALUATIE BELEIDSOPTIES 

 

Het rapport reikt verschillende mogelijke beleidsopties aan om de vastgestelde knelpunten te 

remediëren. De voor- en de nadelen van de verschillende opties worden duidelijk weergegeven. In 

het bijzonder wordt op de impact van de opties op de belangen van de huurder en van de 

verhuurder gefocust. De gemaakte afwegingen zijn steeds pertinent en volledig. Er kunnen evenwel 

nog een beperkt aantal bemerkingen bij de verschillende opties geformuleerd worden. 

 

Optie 1: Huurwaarborgfonds 

 

Vooreerst wordt de oprichting van een centraal huurwaarborgfonds naar voren geschoven. De idee is 

bijzonder aantrekkelijk. Van alle voorgestelde beleidsopties is het de optie die het best tegemoet 

komt aan de doelstelling om stigmatisering van minder solvabele huurders tegen te vermijden. Bij de 

bespreking van deze beleidsoptie in het rapport (op pag. 50) komt onvoldoende aan bod dat zij ook 

aan een tweede doelstelling tegemoet komt, namelijk de vaststelling dat private kredietinstellingen 

vandaag onvoldoende bereid zijn om bankwaarborgen te verstrekken. Het verdient aanbeveling dat 

in het rapport te expliciteren.  

 

Dat zou toelaten om de idee van een selectief huurwaarborgfonds in een enigszins positiever daglicht te 

stellen. Verhuurders verzetten zich tegen de idee van een algemeen huurwaarborgfonds, omdat zij – door 

het doorknippen van de band tussen de huurder en de verhuurder – als selectiecriterium niet meer 

kunnen hanteren de vraag of de huurder in staat is de waarborg onmiddellijk te storten. De idee wordt 

daarom geopperd om niet te opteren voor een algemeen waarborgfonds, maar voor een selectief 

waarborgfonds, waar enkel het onderste segment van de markt een beroep op kan doen. Als gevolg 
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daarvan behouden de verhuurders hun selectiemogelijkheid. Het rapport schildert de oplossing te 

eenzijdig als onwenselijk af. 

 

De oprichting van een selectief huurwaarborgfonds heeft inderdaad belangrijke nadelen, waar het rapport 

uitvoerig op ingaat. Een algemeen huurwaarborgfonds zou een zekere solidariteit tussen het hoogste en 

het laagste marktsegment tot stand brengen. Een selectief waarborgfonds gaat voorbij aan elk idee van 

solidariteit. Het wordt dan ook terecht opgemerkt dat een selectief huurwaarborgfonds het probleem van 

stigmatisering alleen maar verschuift. Huurders die op het selectief huurwaarborgfonds een beroep doen, 

zullen eveneens gestigmatiseerd worden. Net zoals vandaag het systeem van de bankwaarborgen en het 

systeem van tussenkomst van het OCMW op dat punt niet effectief zijn, zal ook het selectief 

huurwaarborgfonds daarmee belangrijkste doelstelling missen.  

 

Dat neemt niet weg dat aan het selectief waarborgfonds mogelijkerwijs wel nog voordelen verbonden zijn, 

m.n. dat het mechanisme toelaat het hoofd te bieden aan het probleem van private kredietinstellingen die 

onwillig zijn om bankwaarborgen te verstrekken. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat men de 

verantwoordelijkheid voor een selectief huurwaarborgfonds niet opnieuw probeert onder te brengen bij 

een private kredietinstelling. Voor een private kredietinstelling heeft het beheer van een selectief 

huurwaarborgfonds immers geen enkele meerwaarde. 

 

De concrete realisatie van een algemeen of selectief huurwaarborgfonds werpt allerlei praktische 

vragen op. Uit het rapport blijkt dat over verschillende vragen reeds (voorzichtig) werd nagedacht (p. 

53), maar een aantal vragen blijft onbeantwoord. Het rapport is enigszins onduidelijk op het punt of 

en in welke mate het huurwaarborgfonds de band tussen de huurder en de verhuurder doorknipt. 

Een tweetal illustraties: 

- Het rapport vangt aan met de vaststelling dat een van de grote voordelen van het fonds net 

het doorknippen van de band is, maar in het vervolg van het rapport wordt wel geopperd dat 

de verhuurder er in een latere fase van op de hoogte zou worden gebracht wanneer de 

huurder het volledige bedrag van de huurwaarborg heeft gestort. Waarom wordt de band 

niet volledig doorgeknipt? Er wordt daarmee wel vermeden dat een verhuurder zou 

weigeren aan een bepaalde kandidaat-huurder te verhuren, maar door de verhuurder na 

contractsluiting alsnog op de hoogte te brengen van de situatie van de huurder, riskeert men 

de relatie tussen de verhuurder en de huurder in de loop van uitvoering van de 

huurovereenkomst te vertroebelen. 

- Er wordt geen aandacht besteed aan de doorwerking van de verhouding tussen de huurder 

en het fonds op het huurcontract en aan de doorwerking van de verhouding tussen de 

verhuurder en het fonds op het huurcontract. Wat bv. als de huurder de waarborg niet stort 

in het fonds? Heeft dat mogelijke implicaties op het huurcontract. 

 

Primordiaal is om het systeem zo eenvoudig mogelijk op te zetten, met zo weinig mogelijk 

administratieve lasten en zo weinig mogelijk kosten. 

 

Tot slot moet worden opgemerkt dat de optie om een huurwaarborgfonds te introduceren een 

radicale ommekeer ten aanzien van huidige systeem betekent. Geen van de ons omringende 

rechtsstelsels kent vandaag een dergelijk systeem. Men begeeft zich op onbekend terrein. De 

realisatie van deze optie zal veel tijd vragen. Bovendien zal het opzetten van uitgebreide 

informatiecampagnes nodig zijn, zowel voor huurders als voor verhuurders. 
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Optie 2: Aanpassing artikel 10 WHW 

 

Een bescheidener optie die wordt voorgesteld, is een beperkte aanpassing van het bestaande artikel 

10 WHW. Enerzijds wordt als optie naar voren geschoven om terug te keren naar het oude systeem. 

Anderzijds wordt geopperd om de wettelijke regeling zo aan te passen dat de doelstellingen van de 

wetswijziging van 2007 alsnog zouden kunnen worden gerealiseerd. 

 

Beleidsoptie 1: een terugkeer naar het oude systeem 

 

Vanuit de zijde van de verhuurdersorganisaties wordt voorgesteld om het maximale bedrag van de 

huurwaarborg in geld terug op te trekken tot 3 maanden huur. Huurders  wijzen op mogelijke 

betaalbaarheidsproblemen. Er wordt in het rapport niet serieus geopperd om het maximale bedrag 

nog verder te verlagen. Zonder stelling te willen innemen in dit debat, is het passend te wijzen op de 

situatie in onze buurlanden.  

 

De Franse wetgever heeft door een wetswijziging van 2008 het maximale bedrag van een 

huurwaarborg in geld teruggebracht tot één maand huur. In Nederland legt men dan weer geen vast 

maximum, op maar stelt men dat de verhuurder een ‘redelijke’ waarborg mag vragen. Dat geldt 

zowel voor waarborgen in geld als voor andere waarborgvormen. In de praktijk zouden Nederlandse 

verhuurders doorgaans een waarborg van een maand huur vragen. Nederlandse rechters aanvaarden 

evenwel dat een waarborg van drie maanden huur nog als redelijke kan worden beschouwd; 

huurwaarborgen van meer dan drie maanden huur worden doorgaans als onredelijk beschouwd. 

 

Beleidsoptie 2: aanpassen wettelijke regeling in functie doelstellingen 2007 

 

Er wordt voorgesteld om duidelijkheid te scheppen over de toelaatbaarheid van waarborgvormen die 

niet in artikel 10 WHW staan opgesomd. Er wordt geopperd om artikel 10 WHW sluitend te maken. 

Daarbij wordt uitdrukkelijk aangegeven dat wel nog kan worden overwogen om de borgstelling als 

mogelijke waarborgvorm toe te voegen. Frankrijk kan daarbij als voorbeeld dienen. De Franse 

wetgever heeft in 2009 de mogelijkheid geïntroduceerd om in plaats van een geldwaarborg een 

borgstelling te verschaffen. De borgstelling wordt principieel toegestaan, maar er worden grenzen 

gesteld aan de mogelijkheid van de verhuurder om een borgstelling te eisen (zie artikel 22-1 loi 16 

juli 1989). Er wordt in dit onderdeel niet meer ingegaan op de vraag of, zo alternatieve 

waarborgvormen worden toegestaan, het bedrag van deze waarborgvormen tot een bepaald aantal 

maanden huur moet worden beperkt. 

 

Optie 3: optimaliseren tussenkomst OCMW’s 

 

Tot slot wordt er op gewezen dat de tussenkomst van de OCMW’s moet worden geoptimaliseerd. Dit 

onderdeel van het rapport is evenwel weinig concreet. Het is moeilijk hierover een oordeel te vellen. 
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C.1.1  

Préciser peut-être que les banques — estimant n’avoir pas été suffisamment consultées391 — 

se sont employées à contourner le prescrit, mais de manière dissimulée, en réclamant par exemple 

des frais d’ouverture de compte prohibitifs392 ou en ajoutant des conditions extra legem393, quand 

elles ne prétendaient pas ignorer jusqu’à l’existence même d’une telle obligation. 

 

D.1.1 

Peut-être signaler que cette réflexion sur le fonds centralisé de garanties locatives n’aurait 

jamais dû avoir lieu si, tout simplement, on appliquait la législation en vigueur (avec la garantie 

bancaire). 

 

D.1.1  

Votre déclinaison du fonds pose question à mon sens.  

 Si un versement « en une fois » des deux mois de loyer est toujours requis du locataire, la 

valeur ajoutée du fonds par rapport au système actuel est faible, me semble-t-il. 

 Si le fonds avance l’argent (comme c’est suggéré), à charge pour le locataire de rembourser, 

ce paiement reste susceptible, même échelonné dans le temps, de poser des difficultés à 

certains ménages particulièrement démunis. Et diverses questions restent à régler. Quid, 

tout d’abord, du locataire qui quitte le bien loué avant d’avoir achevé le versement ? Et que 

se passera-t-il si un preneur défaille définitivement dans ce paiement et, nonobstant, prend à 

bail un nouveau bien ? Dans les deux cas, l’intéressé sera-t-il encore aidé par le fonds ? Dans 

la positive, un double remboursement (simultané) n’est pas à exclure dans le chef du 

locataire. Etc. 

 

L’idée du cautionnement mutuel 

Dans la foulée, une réflexion, plus générale, doit ici s’initier. C’est que l’utilité même d’une 

telle contribution individuelle généralisée est à interroger. C’est que les litiges occasionnant en fin de 

                                                           
391

 Et soucieuses d’éprouver la solvabilité de l’intéressé avant d’accorder le prêt. 
392

 Culminant parfois à 250 euros. 
393

 De revenus, d’âge, … 
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bail une retenue sur la garantie locative restent relativement peu nombreux. Si l’on manque de 

statistiques sur le sujet, les acteurs s’accordent néanmoins à circonscrire cette proportion à 10% 

seulement394 ; dit autrement, l’argent de la garantie locative aura été immobilisé « pour rien » dans 

90% des cas395. Même dans le logement social wallon, où les contentieux sont plus fréquents, le taux 

de litige ne dépasse pas les 20%396. 

A la lueur de ce constat, une autre voie juridique prend de la consistance : le cautionnement. 

Par là, le fonds — subventionné d’une manière ou d’une autre par la puissance publique — se porte 

garant du locataire vis-à-vis du bailleur ; concrètement, il s’engage à suppléer au premier si celui-ci 

s’avère incapable de désintéresser le second en fin de contrat397. Et lorsque, à titre supplétif donc, le 

fonds a dû payer le bailleur à la place du preneur, il lui reste la possibilité de se « retourner » contre 

ledit locataire398. La caution sera dite simple (en ce que le fonds ne peut être sollicité qu’après le 

preneur, subsidiairement399) et limitée (le fonds ne couvrant la dette qu’à concurrence d’un certain 

montant : les deux mois de loyer). L’avantage est évident : pas de décaissement a priori, même étalé 

dans le temps. On ne sortira la somme (exacte) qu’en cas de problème, ex post ; l’argent n’est donc 

plus bloqué (inutilement le plus souvent). 

Et, pour contrer l’éventuelle déresponsabilisation présumée du locataire, le système de 

cautionnement pourrait s’accompagner du versement éventuel par celui-ci d’une certaine somme 

d’argent, qui servira prioritairement à désintéresser le bailleur ; juste, le montant au global ne devra 

pas nécessairement correspondre à deux mois de loyer. Puisque les « sinistres » locatifs surviennent 

environ une fois sur dix seulement, les preneurs, schématiquement, pourraient se contenter de 

contribuer à hauteur de 10% de ces deux mois de loyer par exemple (ou 15% pour couvrir une partie 

des frais de fonctionnement du fonds). C’est la mutualisation de l‘épargne de chacun qui engendre 

cet effet-là ; mêmes faibles, les écots des différents affiliés au fonds suffisent puisqu’ils sont agrégés 

                                                           
394

 Voy. La table-ronde, très large, organisée sur le sujet le 4 mai 2014 par le Service de lutte contre la pauvreté, 
la précarité et l’exclusion sociale. 
395

 Au Royaume-Uni, le mécanisme (plus ou moins similaire) de Tenancy Deposit Scheme ne renseigne des 
conflits que dans 0,87% des cas. Voy. sur ce point l’exposé de Ben Beadle (« Deposit protection : une vue du 
Royaume-Uni ») au colloque Créer un Fonds des garanties locatives organisé par la Ligue des familles à 
Bruxelles le 17 mars 2015 ; le chiffre précité ne concerne cependant que son organisme et ne dit rien des 
procédures qui ne sont pas allées jusqu’au stade du contentieux (parce qu’elles ont débouché sur un règlement 
à l’amiable). 
396

 Dans 60% de ces cas, la retenue (de la garantie par le bailleur) est totale... mais cela ne suffit généralement 
pas pour apurer les dettes car loyer est deux fois moins élevé en moyenne que dans le parc privé... alors que 
les coûts des dégâts locatifs sont, eux, identiques.  
397

 Art. 2011 du Code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à 
satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». 
398

 Art. 2029 du Code civil : « La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier 
contre le débiteur ». 
399

 Par opposition à la caution solidaire, qui place le débiteur principal et la caution sur un strict pied d’égalité. 
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et ne servent qu’en cas de coups durs (qui heureusement restent minoritaires), où que ceux-ci se 

produisent. 

Il faudrait cependant prévoir dès le départ un « fonds de roulement », histoire de pouvoir 

couvrir immédiatement des dettes locatives substantielles malgré que, en phase de lancement, le 

nouvel outil n’ait peut-être pas encore rassemblé un volume d’argent suffisant. 

Enfin, parce que le mécanisme ne requiert qu’une « cotisation » limitée de la part du locataire, 

il n’est pas interdit de songer à relever la hauteur maximale de la garantie locative, qu’on pourrait 

porter à nouveau à trois mois de loyer par exemple. 

Loin d’être chimérique, cette idée de mutualisation a déjà essaimé dans divers domaines. On 

songe d’abord aux sociétés belges de cautionnement mutuel. Organisées sous forme de coopératives 

à responsabilité limitée, ces structures « se portent caution d'un coopérateur conformément aux 

articles 2011 à 2039 du Code Civil, en vue de faciliter l'accès de celui-ci au crédit »400. S’il lui est 

interdit d’octroyer elle-même des prêts401, la société de cautionnement mutuel aide l’indépendant et 

la P.M.E. (qui n’ont pas toujours accès aux crédits bancaires classiques) à trouver une source de 

financement, en garantissant le remboursement desdits crédits bancaires402. Au surplus, elle offre 

aux intéressés une analyse de leurs besoins de financement403. 

Doit également être épinglée, en France cette fois, la caution mutuelle intervenant dans le 

cadre d’une transaction immobilière. Contrairement à la situation chez nous, l’hypothèque n’est 

nullement de rigueur chez nos voisins ; aussi, pour garantir le remboursement du prêt, nombre de 

banques proposent elles-mêmes aux acquéreurs de souscrire à ce système, qui couvre aussi bien le 

prix de vente que la réalisation des travaux éventuels. Ici également, le principe actif tient dans la 

mutualisation du risque : chaque adhérent cotise à un pot commun, dans lequel les débiteurs 

défaillants pourront puiser successivement. Ce mécanisme offre des avantages multiples : financier 

(cet acte sous seing privé qu’est le cautionnement ne requiert pas l’intervention d’un notaire404), 

rapidité (la banque se décide en quelques jours pour l’octroi d’un cautionnement, alors que 

l’hypothèque prend plusieurs mois405), portabilité (la somme ainsi constituée n’est pas liée à un bien 

précis), souplesse (la banque ne procédera à la vente de l’habitation qu’en dernière extrémité), etc. 

                                                           
400

 Art. 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, M.B., 
21 février 1998, err. 2 décembre 1998. 
401

 Art. 5, §2, de l’arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de 
cautionnement mutuel, M.B., 6 août 1999. 
402

 Il existe cinq sociétés de cautionnement mutuel agréées : Caution Mutuelle des Métiers et négoces à Liège, 
Caution Mutuelle du Centre à La Louvière, Caution Mutuelle du Tournaisis à Tournai, Maatschappij voor 
onderlinge borgstelling voor krediet aan de middenstand te Zele à Zele et SOCAME à Mons. 
403

 Art. 5, §1
er

, 2
ème

 tiret, de l’arrêté royal du 30 avril 1999 précité. 
404

 Pas de droits donc liés à l’inscription hypothécaire ni, en cas de rachat du crédit, à la mainlevée. 
405

 Notamment parce qu’une série de renseignements (d’ordre urbanistique entre autres) doit au préalable 
être obtenue. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf11&anchor=lf11-2228&bron=doc
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C’est également sur un principe proche du cautionnement mutuel que se sont construits les 

groupes d’épargne collective solidaire par exemple406. 

Last but not least, le Parlement wallon vient de se fendre d’une résolution relativement à cet 

objet, qui mobilise à son tour la notion de garantie (plutôt que le prêt)407. 

 

D.1.1  

L’argument (en faveur d’une centralisation obligatoire des garanties locatives) tiré du taux 

d’intérêt élevé que ne manquerait pas d’engendrer pareille masse critique est à relativiser fortement 

car, l’heure actuelle, il semble que la masse des liquidités disponibles sur le marché bancaire soit 

telle que le dépôt de sommes d’argent conséquentes ne suscite plus cet effet-là. 

En revanche, un autre argument « pro » est à souligner : la centralisation occasionnera, pour 

les frais de gestion du fonds, d’appréciables économies d’échelle, dont bénéficieront par ricochet les 

locataires408. A titre de comparaison, le coût que le système français de caution mutuelle fait peser à 

l’acquéreur oscille entre 0,5 et 2% du montant du prêt, à peine. 

Par ailleurs, le regroupement de toutes les garanties recèle également un avantage en termes 

de gouvernance publique. C’est que, aujourd’hui, la pléthore de formules d’aide existantes (les trois 

types de constitution de garantie imaginés par la loi de 2007, les trois catégories de garanties du 

C.P.A.S., l’aide du Fonds du logement, diverses initiatives associatives, etc.) nuit incontestablement à 

la lisibilité de l’action publique en la matière. 

En tous cas, on peut légitimement présumer que les banques et les C.P.A.S. se délesteront sans 

regret de cette activité au profit du fonds. Celle-ci, en effet, est à la fois coûteuse et chronophage ; 

surtout, elle n’émarge assurément pas à leur coeur de métier, pour ainsi dire. De toute façon, il est à 

parier que les banques — éventuellement organisées en consortium — accueilleront tôt ou tard 

l’argent du fonds, lequel doit bien fructifier il est vrai. 

Enfin, l’imposition d’un système unique est la plus à même de mettre fin à l’un des « angles 

morts » du régime actuel, à savoir l’absence de toute contrainte pesant sur les bailleurs qui, 

schématiquement, réclament une garantie autre qu’en espèces (placées sur un compte bloqué). A 

contrario, les autres types de garanties, celles qui n’ont pas été envisagées par le législateur, ne sont 

soumises à aucun plafond (titres mobiliers, objets de valeur mis en gage, …). 

 

                                                           
406

 Art. 2, §1
er

, 28°, du Code bruxellois du logement. Pour de plus amples développements, voy. N. BERNARD et 
al., « L'épargne collective solidaire : une solution pour sortir "par le haut" de la crise du logement », Echos log., 
2008, n°1, p. 33 et s. 
407

 Proposition de résolution déposée par MM. Dermagne, Collignon et Imane visant la centralisation régionale 
des garanties locatives, adoptée le 25 mars 2015 (Parl. w., Doc., sess. 2014-2015, n°131). 
408

 Pour autant que ceux-ci soient invités à participer financièrement au fonctionnement du fonds, en lui 
(re)versant par exemple une partie de leurs intérêts. 
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D.3 

Personnellement, je crois plus utile d’abandonner le recours au CPAS et de mettre en place un 

système totalement indépendant de celui-ci, pour les raisons bien connues (stigmatisation) mais, 

aussi, parce que la pratique des CPAS pose indéniablement problème, notamment parce qu’ils ne 

garantissent pas les arriérés de loyer !   

 

* 

*  * 

De manière générale, les questions et suggestions suivantes (non traitées dans le document 

sauf erreur) devraient aussi être abordées à mon sens. 

 

 Peut-on refuser l’affiliation au fonds si le logement est insalubre ? 

D’un côté, on peut comprendre la répugnance des autorités en pareil cas, soucieuses de ne 

point entériner — en aidant l’intéressé à prendre à bail le bien litigieux — une situation marquée par 

l’illégalité.   

Cette thèse, toutefois, appelle les contre-arguments suivants. D’abord, et très 

pragmatiquement, le temps que les gestionnaires du fonds procèdent à la visite préalable, le bien 

aura probablement été pris en location par un autre candidat, moins « regardant » ou capable de 

donner immédiatement de la main à la main ce que le bailleur lui réclame.  

Ce serait, ensuite, instrumentaliser le fonds à notre estime que d’en lier l’entrée au respect des 

normes de salubrité. Celles-ci font l’objet déjà de contrôles propres, et efficaces. Le fonds ne doit 

servir d’autre objectif que de rabaisser le seuil pécuniaire de l’accès au logement. Lui greffer 

indirectement d’autres buts, c’est-à-dire imposer des conditions d’éligibilité supplémentaires, 

reviendrait à réintroduire des lignes de démarcation au sein des démunis eux-mêmes ; l’outil, et plus 

encore si on le veut universaliste, doit être englobant plutôt qu’excluant.  

 

Le fonds centralisé de garanties locatives, comme vecteur de l’enregistrement du bail ? 

Les autorités gagneraient à exploiter l’imposante masse de contrats de bail soumis au fonds. 

Entre autres, ce dernier pourrait judicieusement servir de vecteur à l’enregistrement des contrats de 

bail. En effet, malgré l’imposition au bailleur d’une obligation explicite en ce sens409, des 

manquements demeurent sur le terrain410, au préjudice direct du locataire (dont le maintien dans les 

                                                           
409

 Art. 5bis de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, inséré par l’art. 74 de la loi du 27 
décembre 2006, M.B., 28 décembre 2006.  
410

 Plus d'un tiers des baux en Région bruxelloise par exemple (37%) restent non enregistrés (Enquête 2013 de 
l’Observatoire des loyers de la Région de Bruxelles-Capitale, p. 69). 
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lieux n’est alors plus aussi bien assuré en cas de vente du bien loué411). Si, naturellement, le fonds 

n’est pas habilité à enregistrer lui-même les contrats (compétence réservée aux différents bureaux 

de l’enregistrement412), on pourrait imaginer qu’il fasse opportunément office d’intermédiaire. 

 

Désamorcer la loi sur le crédit à la consommation 

Un écueil reste à éviter : la sélection trop stricte des individus à l’entrée (sur la base par 

exemple des autres emprunts en cours). Par exemple, un organisme comme le Fonds du logement 

bruxellois procède à un examen minutieux de la capacité contributive du candidat avant de délivrer, 

en cas d’évaluation positive (et en cas d’évaluation positive uniquement), un prêt pour la 

constitution de la garantie locative. Résultat : tous ceux qui sont fichés à la centrale des crédits sont 

éconduits413.  

A nouveau, cette façon de procéder réintroduit de l’exclusion dans un système qui, tout à 

l’inverse, se veut inclusif (pour peu qu’on lui reconnaisse un caractère obligatoire). Comment en effet 

ceux qui se verront interdire l’entrée du fonds parviendront-ils alors à constituer leur garantie 

locative ? Lui-même, le législateur de 2007 avait prévu explicitement, à propos de la garantie locative 

bancaire, que « nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 

22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à 

l'état de solvabilité du locataire », précisant encore (si besoin était) : « la loi du 12 juin 1991 relative 

au crédit à la consommation n'est pas d'application »414. 

 

Instaurer la portabilité de la garantie locative 

Dans le système actuel, le locataire qui déménage n’a pas toujours le loisir de récupérer sa 

première garantie pour l’affecter au second logement. Ce, simplement parce que la libération des 

fonds immobilisés (qui requiert l’accord du bailleur) prend parfois du temps, en cas de litige 

particulièrement. Or, l’intéressé ne peut évidemment pas se permettre d’attendre ce déblocage pour 

trouver à se reloger ; sitôt le premier contrat expiré, il emménage dans un nouveau bien et, pour ce 

faire, n’a d’autre choix que de constituer une (nouvelle) garantie locative. Les difficultés d’accès au 

logement s’en trouvent encore exacerbées. 

Dans ce cadre, une idée est indubitablement à creuser : la portabilité de la garantie. Une fois 

versée (en tout ou partie), celle-ci servira aux autres prises en location. Il ne faut constituer sa 

                                                           
411

 Lire en creux l’al. 1
er

 de l’art. 9 de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil.  
412

 Et compétence qui, pour le coup, n’a point glissé dans l’escarcelle des Régions à la faveur de la dé-
fédéralisation du bail (art. 39, 7°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe). 
413

 20 à 40% des dossiers, suivant les années, subissent ce sort. 
414

 Art. 10, §1
er

, al. 4, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, souligné par nous. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf3939&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf3939&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=lf3520&bron=doc
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garantie qu’une fois : la première. Elle vous suit. Et si le nouveau loyer s’avère plus élevé que l’ancien 

(ce qui se vérifiera la plupart du temps sur le terrain), seul le complément sera dû.  

Evidemment, la portabilité ne constitue jamais qu’une faculté offerte au preneur. Ce dernier 

pourra toujours préférer sortir du système et récupérer l’argent versé (rehaussé de ses intérêts), 

dans l’hypothèse par exemple où il fait acquisition d’un bien qu’il compte occuper. 

Loin d’être utopique, cette idée de portabilité est appliquée depuis longtemps en Flandre à 

propos du droit d'enregistrement (sur les ventes d’habitations destinées à la résidence principale)415.  

Et le secteur du logement social wallon fonctionne déjà sur ce modèle-là avec les garanties 

locatives. Ainsi, « en cas de mutation dans un autre logement géré par la même société, le montant 

de la garantie précédemment constituée, augmenté des intérêts, est à valoir sur le montant de la 

garantie à constituer »416. L’expérience laisse toutefois apparaître certaines difficultés lorsque des 

dettes restent à solder (par le preneur) au moment de changer d’habitation sociale.  

 

Attestation d’irrecouvrabilité 

Il serait bon d’inclure dans le jugement même (portant condamnation du preneur à affecter la 

garantie à l’exécution de ses obligations) une sorte d’attestation d’irrecouvrabilité offrant au bailleur 

la possibilité de s’adresser directement au fonds en cas d’insolvabilité de son ancien cocontractant, 

histoire d’éviter à l’intéressé une chicane procédurale supplémentaire. 

 

Régime transitoire 

Des raisons tenant à la fois à la sécurité juridique et à l’organisation matérielle du marché de la 

location commandent de ne faire courir l’éventuel nouveau régime qu’à l’égard des nouveaux baux. 

Du reste, c’est une solution identique que le législateur avait privilégiée il y a près de vingt-cinq ans à 

propos de cette même garantie locative, au moment d’édicter un régime locatif propre aux baux de 

résidence principale417. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
415

 Art. 2.9.5.0.1 du Code flamand de la fiscalité. Voy. aussi, à l’origine, l'art. 5 du décret flamand du 1er février 
2002 portant modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, M.B., 28 février 
2002. 
416

 Art. 3, §2, al. 1
er

, de l’arrêté précité du Gouvernement wallon du 25 février 1999. 
417

 Art. 14, §1
er

, de la loi du 20 février 1991 précitée (et non pas, attention !, de la de la section 2 du chapitre II 
du titre VIII du livre III du Code civil introduite par ladite législation). 
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ADVIES WERKGROEP CONTRACTUELE ASPECTEN – DUUR EN OPZEGGING 

Prof. dr. Sophie Stijns, m.m.v. dr. Sanne Jansen  

Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven 

 

ALGEMENE BEOORDELING 

Zeer mooi en degelijk rapport. 

 In het rapport werd rekening gehouden met alle actoren en hun standpunten worden goed 

verwoord, zonder a priori’s. 

 Er wordt goed aangegeven wanneer wel of niet een consensus werd bereikt: het is een 

evenwichtig, degelijk onderbouwd en bruikbaar rapport voor beleidsmakers. 

 De mogelijke “beleidsopties” worden zeer goed geformuleerd, met steeds een fijnmazige 

analyse van de effecten op de betrokkenen. 

Toch een aantal kleinere opmerkingen, die werden opgesplitst in algemene opmerkingen en 

specifieke opmerkingen. Zij doen niets af aan de hoge kwaliteit van het rapport. 

*** 

I. ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

 De methodologie en aangehouden structuur zijn uitstekend. Dit maakt van het rapport een 

snel te raadplegen document. Het bevat in gebalde stijl een schat aan informatie. 

 Toch valt het op dat er zeer weinig aan rechtsvergelijking gedaan wordt. Hoe worden de 

vergelijkbare problematieken in onze buurlanden aangepakt? Dat zou een interessante 

aanvulling zijn, waar relevant.  

 Ik zie haast geen franstalige doctrine. Ik denk bv. aan G. BENOIT, I. DURANT, P. JADOUL en M. 

VANWIJCK-ALEXANDRE, Le bail de résidence principale, Brussel die Keure/la Charte, 2006.   

 Bij de problematiek van de registratie van huurcontracten moet misschien ook worden 

nagedacht over de fiscale consequenties voor personen die een onroerend goed, dat ze 

hebben aangekocht als eerste woonst, verhuren omwille van persoonlijke/familiale situaties 

en/of veranderingen in de familiale situatie en daarna het onroerend goed verkopen om een 

nieuw onroerend goed voor eigen woonst aan te schaffen. Door de registratie van het 

huurcontract verliezen ze de meeneembaarheid van de registratierechten. 

 Moet er bij punt C.2.1 geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende 

huurdersprofielen (pas afgestudeerde huurders en expats die vaak een voordeel hebben bij 

een kortlopende overeenkomst vs. families die net onvoldoende inkomsten verwerven om 

een eigen onroerend goed aan te schaffen en permanent zijn aangewezen op de 

huurmarkt)? Bij de huur van korte duur is er een duidelijke evolutie en zou men moeten 

nuanceren naar segment toe. Dit wordt ook als suggestie verwoord door Prof. N. Carette in 

zijn nota over de huurprijs.   

 Soms wordt niet duidelijk geëxpliciteerd welke actoren welke groepen vertegenwoordigen. 

Het rapport zou aan waarde winnen om steeds aan te geven welke actoren (welke 
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verenigingen) voor en/of tegen een maatregel zouden zijn. Maar wellicht is dit een 

basiskeuze geweest om het “anoniem” te houden? 

Conclusie over de algemene opmerkingen 

 In het rapport is er over het algemeen weinig sprake van rechtsvergelijking met andere 

landen over deze problematiek: zoals bv. Nederland en Duitsland. 

 Het is jammer dat er niet meer sprake is van interactie tussen de verschillende werkgroepen 

met betrekking tot gemeenschappelijke problematieken zoals bv. de complexiteit van het 

regelgevend kader. 

*** 

II. SPECIFIEKE OPMERKINGEN 

 

 Punt B.3.1.1, laatste paragraaf: zie mooie analyse van tegenopzeg bij woninghuur bij F. 

VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 861, p. 

697-699. Zij verwijst naar een m.i. correcte argumentatie om de verplichtingen van de 

verhuurder bij de hoofdopzegging overeind te houden, ondanks de tegenopzeg: het is strikt 

genomen de tegenopzeg die het contract (sneller) zal doen eindigen, maar het opgezegde 

contract loopt nog tijdens de (door de tegenopzeg verkorte) opzeggingstermijn; indien er 

vanaf de kennisgeving van de hoofdopzegging verplichtingen zijn ontstaan voor de eerste 

opzeggende de partij, i.c. de verhuurder, verdwijnen deze plichten niet automatisch door een 

tegenopzegging.    

 Punt B.3.1.2, eerste paragraaf eindigt met “De vraag rijst echter of opzeggingsmogelijkheden 

ook vooraf kunnen bedongen worden”. Ik zou hier al zeggen dat “de Woninghuurwet zich 

hierover niet uitlaat” en “dat algemeen beschouwd, behoudens uitsluiting bij dwingende 

regel, een contractuele opzeggingsmogelijkheid naar gemeen contractenrecht steeds kan 

bedongen worden op grond van de contractvrijheid, ook in een contract van bepaalde duur” 

(voor een ref. zie F. VERMANDER, De opzegging van overeenkomsten, Antwerpen, 

Intersentia, 2014).   

 Punt B.3.1.2: hier leest men dat “het merendeel van de rechtspraak en de rechtsleer…” 

positief staan tegenover een contractuele opzeggingsmogelijkheid ten gunste van de 

huurder. Hier mis ik verwijzingen naar bronnen. Verder lees ik dat er “afwijkende opinies” 

zijn geformuleerd op dit vlak, ook weer zonder referenties zodat het niet duidelijk is of dit in 

de rechtspraak en/of rechtsleer is, dan wel bij betrokkenen. Dan lees ik dat er een “roep is 

verduidelijking vanwege de decreetgever”, maar spijtig genoeg zonder referenties en dus 

met dezelfde onzekerheid over wie roept om verduidelijking? De voetnoot 161 bevat 

referenties maar staat op de slechte plaats want het is niet duidelijk wat die bronnen zeggen 

(hoe het er nu staat, zeggen die bronnen gewoon dat de huurwet geen bepaling bevat over 

de contractuele opzegmogelijkheid in een huur van korte duur, wat hoger al zou moeten 

staan).  passage te verduidelijken en verwijzen naar F. VERMANDER, De opzegging van 

overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2014, nr. 371) 

 Punt B.3.2.3, laatste paragraag: heeft men niet in overweging genomen dat (in art. 3, §5, 3e 

lid) een mededelingsplicht op de verhuurder kan worden gelegd: hij moet bv. binnen een 

bepaalde termijn (binnen de drie maanden (gelet op fiscale plicht binnen de twee maanden)) 

na de inwerkingtreding van de huur een bewijs van de registratie ter kennis brengen van de 

huurder. Men zou dan bij niet-naleving van die mededelingsplicht een vermoeden moeten 

formuleren dat de verhuurder de huur naliet te registreren (dit verlegt de bewijslast naar de 
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verhuurder (u meldt hoger een probleem in dit verband) en dit maakt het de huurder 

gemakkelijker om te kiezen voor de opzegging. Wil men dan elk nodeloos geschil vermijden 

tussen een verhuurder die de registratie niet binnen de termijn meedeelde en de huurder die 

op die grond opzegde, dan is het aan te raden een onweerlegbaar vermoeden in de wet op 

te nemen. Is het vermoeden weerlegbaar, dan gaat men betwistingen tegemoet (een 

verhuurder die enkel de mededeling vergat, maar wél registreerde of een verhuurder die 

snel na de opzegging nog registreert en dit (ten onrechte) aanvoert om de opzegging te 

betwisten).  

 Akkoord met C.1.1. en voorgesteld wetswijziging inzake behoud van verplichtingen van de 

verhuurder bij tegenopzeg. 

 Punt C.1.2: akkoord met beleidsoptie 2. Deze heeft mijn voorkeur, maar de uitleg onder het 

derde streepje over de wederinhuringsclausules is onduidelijk. Bij mij rijst hier ook de vraag – 

maar wellicht omdat de passage niet duidelijk is - of men niet twee soorten opzeggingen 

vermengt en of men geen onderscheid moet maken tussen enerzijds, vroegtijdige opzegging 

door de huurder bij een huur van korte duur en, anderzijds, de opzegging om de huur te 

doen eindigen op zijn vervaldag (d.i. de opzegging drie maanden (art. 3, §6, lid 3) vooraf om 

de huur te doen eindigen bij afloop van de normale (korte) duurtijd). De passage over de 

wederinhuringsclausules en verderzetting van de huur bij gebrek aan opzegging gaat enkel 

over die laatste situatie en die is hier misschien niet op zijn plaats want in dit geval gaat het 

over het normale einde van de duurtijd en kan er bv. geen sprake zijn van een 

opzeggingsvergoeding lastens de huurder …. 

 i.v.m. de randvoorwaarden van de opzeggingsmogelijkheid voor de huurder, moet men bij 

het vaststellen van de opzegvergoeding oog hebben voor gevaar op verlies aan rendement. 

Dus bv. op 2 maanden of 3 maanden degressief.   

 Punt C.1.3. (sanctie bij niet-registratie): er wordt vooropgesteld dat onder actoren de 

eensgezindheid bestaat omtrent het feit dat een formalisering van de vorm van opzegging 

een bron van conflicten zal vormen terwijl in het midden van p. 84 wordt betoogd dat 'het 

verder uitwerken van de bestaande opzeggingsmogelijkheid' tot een 'verhoging van de 

rechtszekerheid' zal leiden: is dit niet met elkaar in tegenspraak? 

 Punt C.1.3. (sanctie bij niet-registratie): ik heb twee opmerkingen bij de uitwerking van de 

voorgestelde wetswijziging: ten eerste zou ik voorstellen om, zoals hoger gezegd, een 

verplichting opleggen aan de verhuurder om de registratie ter kennis te brengen van de 

huurder binnen een bepaalde termijn na de inwerkingtreding van de huur met een 

onweerlegbaar vermoeden van niet-registratie na afloop van die termijn; dit komt tegemoet 

aan de onwerkbaarheid van de sanctionering omdat de huurder moeite heeft te achterhalen 

en te bewijzen of er al dan niet geregistreerd werd; dit draagt bij tot registratie en dus data-

verzameling. Ten tweede, zou ik durven pleiten om voor alle opzeggingen in de 

Woninghuurwet (en niet alleen deze bij niet-registratie) een schriftelijke kennisgeving ervan 

op te leggen aan huurder en verhuurder. In tegenstelling tot wat men kan denken, werkt 

deze formalisering de rechtszekerheid en de bescherming van de huurder die opzegt (of 

opgezegd wordt) in de hand (net als zovele formalismen bv. de consument of kredietnemer 

helpen). Je moet als opzeggende partij de opzegging immers bij betwisting kunnen bewijzen 

of je moet (als opgezegde partij) over de datum en de wijze van opzegging (bv. het motief) 

ook best een bewijs hebben tegen de opzeggende wederpartij. Huurders doen een opzegging 

trouwens doorgaans per (aangetekende) brief of per e-mail omdat het een belangrijke 

handeling is waarvan men zich een bewijs wil verschaffen. Het is immers aan de partij die 

opzegt te bewijzen dat zij heeft opgezegd en correct of tijdig heeft opgezegd. Men vergeet te 

gemakkelijk dat een eenzijdige opzegging een “mededelingsplichtige eenzijdige 
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rechtshandeling” is (VERMANDER, nrs. 377 en 647 e.v.), die dus noodzakelijk een 

kennisgeving veronderstelt. Deze gebeurt om bewijsredenen best schriftelijk en sinds art. 

2281 BW de elektronische kennisgeving aanvaardt, is er wellicht geen bezwaar om in 

huurzaken een schriftelijke kennisgeving te vereisen (per e-mail is geldig en men bespaart de 

kosten van een (aangetekende) brief).  

 Punt C.1.3.: ik zou mij dus niet beperken tot een aanpassing van art. 3, §5 maar in art. 3 voor 

alle opzeggingen een schriftelijke kennisgeving eisen voor beide partijen (met verwijzing ev. 

naar 2281 BW). 

 Punt C.2.1. (veelvoorkomende kortlopende overeenkomsten): Beleidsoptie 1: ik vind 

persoonlijk het huidige systeem van korte huur een goed opgebouwd alternatief voor de 

andere mogelijkheid, de huur van 9 jaar. Het bestaande systeem houdt a.h.w. het midden 

tussen een gewenste woonstabiliteit en een gezochte mobiliteit en flexibiliteit. Beide doelen 

zijn in de huidige samenleving legitiem. Mocht men overwegen de maximale termijn te 

verlagen, valt te vrezen dat men een middensegment in de kou laat staan.  

 Punt C.2.1. Het is niet duidelijk of beleidsoptie 2 op zich zou staan dan wel een aanvulling zou 

vormen op beleidsoptie 1 (“aansluitend” is ambigu). 

 Punt C.2.1.: Beleidsoptie 2 is in elk geval nuttig, gelet op de cassatierechtspraak. Ik zou niet 

opteren bij het achterwege laten van de vermelding, voor een nietigheid (dit veronderstelt 

tussenkomst van de rechter en zal onzekere of te verregaande omvang hebben (contract 

nietig?). Nietigheid is niet alleen disproportioneel maar niet geschikt. Ook het onderbrengen 

onder art. 1bis kan, maar heeft ook als nadeel dat een beroep op de rechter nodig is, terwijl 

men dit juist wil vermijden. Mijn voorstel zou zijn om een vorm van “wettelijke conversie” te 

voorzien door in de wet op te nemen dat bij niet-vermelden van begin- en einddatum de 

huur automatisch van de maximum korte duur is (nu nog: 3 jaar).  

 Punt C.2.1: onder de effecten voor betrokkenen wordt bij Beleidsopties 1 en 3 (die ik niet 

overtuigend vind) herhaaldelijk gezegd dat “de huurder/de overeenkomst sneller zal terecht 

komen in het regime van de negenjarige huur”. Ik heb daar vragen bij. Ik ben niet zo zeker 

dat het middensegment zo snel van korte huur naar 9-jarige huur gaat kantelen.    

 Punt C.2.2. (beleidsoptie 2): er lijkt tegenspraak te zijn tussen de mogelijkheid van de 

?verhuurder? (huurder?) om zich tot de rechter te wenden en de stelling dat deze optie zou 

bijdragen aan het vermijden van geschillen. Vandaar dat wettelijke conversie bij Beleidsoptie 

2 echt geschillen vermijdt.  

 Punt C.2.2. (sanctie bij niet-registratie): gelet op de duidelijk geformuleerde bevindingen (p. 

88-89) neig ik naar Beleidsoptie 1 die mij de meeste voordelen lijkt op te leveren gelet op de 

doelstellingen van de WHW. Beleidsoptie 3 met de onontvankelijkheid als sanctie is kennelijk 

disproportioneel.  

 Punt C.2.3.: akkoord met Beleidsoptie 1 (versoepeling bestaande opzeggingsmogelijkheden). 

Maar heeft men niet nagedacht om een bijzondere regeling opnemen inzake opzegging voor 

duurzame verbouwingswerken om energie-duurzamere verbouwingswerken door te voeren 

(vgl. ook met het Duitse recht). In het rapport gaat het over 'algemene verbouwingswerken' 

en niet specifiek over duurzaamheid. 

 Punt C.2.3. (beleidsoptie 2): Terecht wordt wangedrag of overlast afgevoerd als problematiek 

die via opzegmogelijkheid zou moeten aangepakt worden. Het gevaar bestaat dat dit zal 

bestempeld worden als een omzeiling van de verplicht voorafgaande tussenkomst van de 

rechter bij een ontbinding wegens wanprestatie en ins strijd zou zijn met art. 1762bis BW. 

Problemen van wanprestatie vallen niet onder mogelijke opzeggingsmotieven.  Is er sprake 

van burenhinder, zijn het zeer vaak de huurders/buren die met elkaar een geschil hebben. De 

verhuurder moet wel zijn hinderende huurder aanmanen om het goed als een goed 
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huisvader te gebruiken en een huurder die gestoord wordt door een andere huurder kan – 

wanneer zij dezelfde verhuurder hebben – zijn verhuurder aanmanen om in te grijpen bij de 

andere huurder omdat hij hem anders geen rustig huurgenot verschaft. Dit zijn situaties die 

moeilijk in de Woninghuurwet bij wijze van algemene regels kunnen geregeld worden voor 

zeer uiteenlopende situaties.     

 Punt C.2.3 (het versoepelen van bestaande opzeggingsmogelijkheden): de laatste zin is 

moeilijk te begrijpen en verdient nadere uitleg: 'De effectiviteit van fiscale gunstregimes kan 

[…] verhogen'. 
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Prof. Dr. Nicolas Bernard  

Université Saint-Louis 

 

B.1.3.1  

Le caractère d’ordre public ne se déduit pas nécessairement du fait que les règles régionales 

de salubrité soient rehaussées de sanctions pénales, puisque tel n’est pas le cas des normes 

bruxelloises (pourtant déclarées elles aussi d’ordre public418). Entre plutôt en ligne de compte la 

circonstance que les normes régionales de salubrité mettent expressément en œuvre le droit 

constitutionnel à un logement « décent » consacré par l’article 23, alinéa 3, 3°, de notre charte 

fondamentale419. 

Il faut peut-être préciser que, par opposition, les normes fédérales sont « simplement » 

impératives. Toutefois, la dichotomie entre normes régionales (d’ordre public) et fédérales 

(impératives) tend à se résorber. D’une part, parce que certains juges dénient le caractère d’ordre 

public aux premières420. De l’autre, parce qu’on trouve des magistrats estimant que les secondes 

peuvent toucher elles aussi à l'ordre public421. 

Il conviendrait peut-être d’indiquer les autres conséquences à tirer du caractère d’ordre 

public des normes régionales. D’abord, ce sceau d’ordre public confère à la nullité un caractère 

                                                           
418

 J.P. Bruxelles, 9 octobre 2007, inéd., R.G. n°07A391 et J.P. Bruxelles, 15 avril 2000, Redrim., 2001, p. 118, 
note M. Dambre. 
419

 Cf. spécifiquement J.P. Saint-Trond, 12 avril 2001, Échos log., 2002, p. 204, J.P. Zomergem, 24 décembre 
2004, Huur, 2006, p. 35, Civ.Turnhout, 31 janvier 2005, Huur, 2008, p. 197, Civ. Turnhout, 22 mai 2006, J.J.P., 
2007, p. 156 et J.P. Westerlo, 8 janvier 2007, Huur., 2008, p. 210.  
420

 Voy. entre autres Civ. Louvain, 29 février 2012, Huur, 2012, p. 78. 
421

 J.P. Molenbeek-Saint-Jean, 18 septembre 2007, inéd., R.G. n° 07A1737 (« Il peut en être déduit que 
lorsqu’un bailleur met à la disposition d’un locataire une habitation ne répondant pas aux normes élémentaires 
de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, il méconnaît une disposition légale non seulement impérative mais 
également d’ordre public dans la mesure où elle concerne l’intérêt général lorsque le non-respect de l’art. 2 
porte atteinte à la dignité humaine ou lorsque les manquements du logement ont une telle ampleur que le bail 
n’a pas d’objet »), Civ. Gand, 13 juin 2008, J.J.P., 2010, p. 341 (« La mise à disposition d’un bien qui ne satisfait 
pas aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité, contrevient à l’ordre public (les piliers 
fondamentaux de notre société), ce qui touche la dignité humaine (art. 23 de la Constitution) » — traduction 
libre), J.P. Grâce-Hollogne, 10 octobre 2000, Échos log., 2001, p. 14 (« L'ordre public et l'intérêt social 
commandent [dans un contexte d'insalubrité] la sanction de la nullité absolue, la plus efficace compte tenu des 
intérêts à protéger et du milieu où elle s'opère »), J.P. Grâce-Hollogne, 11 juillet 2000, Échos log., 2000, p. 124 
ainsi que J.P. Grâce-Hollogne, 25 janvier 2002, Échos log., 2002, p. 115. 



219 
 

absolu, empêchant par là toute confirmation par le preneur. Ensuite, parce qu'elle amène à 

considérer que le bail n'a jamais existé, l'annulation du contrat rend sans objet les éventuelles 

demandes du bailleur afférentes aux arriérés de loyer ou à une indemnité de relocation par 

exemple422. 

Enfin, le juge ne saurait ignorer ces normes régionales ou les tenir pour irrelevantes. C’est que 

le caractère d'ordre public dont est revêtu le prescrit régional le contraint, en théorie, à soulever 

d'office la question423, quand bien même le litige locatif porterait sur tout autre chose. Tout juste le 

magistrat pourra-t-il, sur pied de l’article 1244 du Code civil, accorder au locataire des termes et 

délais pour lui permettre de trouver un nouveau logement424. 

L’application en justice de la nullité ne saurait plus être présentée aujourd’hui comme 

systématique. Il est ainsi des juges qui — comme  Jérémie Van Meerbeeck — contestent avoir les 

mains liées en la matière. Evoquant à propos de la théorie de la nullité absolue les « effets pervers de 

son automaticité », susceptibles de mener à des situations « absurdes », ce magistrat/professeur 

revendique un certain pouvoir d’appréciation puisque l’on est en présence ici d’une nullité dite 

virtuelle (plutôt que textuelle). C’est, autrement dit, le statut (d’ordre public) de la disposition violée 

qui doit être soulevé d’office par le magistrat, et pas la conséquence civile à y attacher (la nullité 

absolue). Le juge « ne peut donc faire abstraction du régime très spécifique du contrat de bail et, de 

façon plus générale, des enjeux et difficultés propres au droit au logement ainsi qu’aux intérêts des 

parties et des tiers »425. Le juge Goffinon avait ouvert la voie426. 

Certes, la nullité replace les parties dans la situation de départ... mais il faut peut-être 

expliciter davantage les conséquences. Rétroactive par essence427 (le contrat n’ayant jamais existé...), 

la nullité suppose le remboursement au preneur des loyers indûment perçus par le bailleur428, ainsi 

que de la garantie429. En retour, celui-ci jouira d'une « indemnité d'occupation » reflétant l'avantage 
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 J.P. Zomergem, 30 septembre 2011, Huur, 2011, p. 180. 
423

 J.P. Tournai, 4 septembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 513.  
424

 Voy., par exemple, J.P. Namur I, 10 mai 2002, Échos log., 2002, p. 119. 
425

 J. VAN MEERBEECK, « Le juge et l’ordre public : libres propos quant à l’impact des normes régionales sur le 
bail à l’aune de la théorie des nullités », Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales 
(urbanisme, insalubrité, PEB), sous la direction de N. Bernard, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 182. 
426

 J.-P. GOFFINON, « Quelques réflexions sur le rôle et les pouvoirs du juge de paix dans les règles particulières 
aux baux relatifs à la résidence principale du preneur », J.J.P., 2008, p. 103. 
427

 Cass., 10 mai 2012, R.W., 2012-2013, p.  985, note A. Van Oevelen et N.j.W., 2013, p. 29, note M. Dambre.  
428

 Voy. toutefois J.P. Grâce-Hollogne, 10 octobre 2000, Échos log., 2001, p. 14. Le juge a refusé aux preneurs le 
remboursement de l’intégralité des loyers versés, eu égard à la passivité dont ils ont fait preuve face 
l’insalubrité (ce qui a fait courir à une jeune enfant des dangers sérieux). Au demeurant, « la condition du 
propriétaire n'est guère plus aisée que celle des occupants », estime le magistrat ; in casu, le bailleur « pâtit des 
conséquences d'un investissement catastrophique dépassant ses facultés ». 
429

 Civ. Bruxelles, 12 janvier 2010, Res jur. imm., 2010, p. 107. 
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dont a bénéficié le locataire en termes d'hébergement durant l'exécution du contrat annulé430 ; la 

théorie de l’enrichissement sans cause peut d’ailleurs être invoquée à l’appui431. 

En effet, de nombreux autres magistrats n’hésitent pas à minorer cette indemnité 

d'occupation, en fonction du degré d'insalubrité du bien et de l'ampleur des manquements du 

propriétaire432 ; le solde (c'est-à-dire la différence entre les loyers restitués au preneur et l'indemnité 

d'occupation par lui versée) sert à réparer le locataire des troubles de jouissance qu'il a subis. Il est 

vrai que, sur pied de l’article 1382 du Code civil, le preneur serait de toute façon fondé (au-delà du 

trouble de jouissance) à réclamer des dommages et intérêts pour faire face qui aux frais de 

déménagement, qui au traditionnel surcroît de loyer provoqué par l’installation dans un nouveau 

logement, etc. 

Relevons encore que, en règle, l’indemnité d’occupation couvre tout le temps qu’a duré le 

séjour effectif du preneur dans les lieux433. Cependant, il arrive qu’elle prenne fin, pour son calcul, le 

jour où l’insalubrité est officiellement reconnue par les autorités (constat du service d’inspection 

régional et/ou arrêté d’inhabitabilité du bourgmestre faisant foi) ; l’appauvrissement du bailleur a 

une cause alors, à trouver directement dans le propre comportement — fautif — de celui-ci434. Cette 

manière de voir peut surprendre néanmoins  et ne saurait en aucune manière inspirer le législateur 

flamand dans la double mesure où la décision formelle des autorités ne change rien quant au trouble 

de jouissance subi réellement par le preneur et où ce dernier se maintient parfois dans les lieux (et 

continue ainsi à bénéficier d'un logement gratuit en quelque sorte435) même après cette date. 

La nullité doit d’autant moins être présentée comme automatique qu’elle est subordonnée en 

fait à une condition, qu’on tend cependant à occulter : l’existence du vice ab initio. C’est parce qu’il 
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 Cass., 10 mai 2012, R.W., 2012-2013, p.  985, note A. Van Oevelen et N.j.W., 2013, p. 29, note M. Dambre; 
cf. également, mutatis mutandis, Cass., 3 mai 2012, Huur, 2012, p. 204 et Cass., 2 avril 2009, Pas., 2009, p. 844.  
431

 Notamment Cass., 10 mai 2012, R.W., 2012-2013, p.  985, note A. Van Oevelen et N.j.W., 2013, p. 29, note 
M. Dambre, J.P. Hoogstraten, 4 novembre 2003, Huur, 2008, p. 137, J.P. Namur, 10 mai 2002, Échos log., 2002, 
p. 119 ainsi que, sur le principe, J.P. Zomergem, 30 septembre 2011, Huur, 2011, p. 180. Cf., dans le domaine 
urbanistique spécifiquement, Civ. Nivelles, 19 novembre 2013, R.G.D.C., 2014, p. 455, obs. N. Bernard. Et, en 
matière de bail commercial, voy. Civ. Turnhout, 7 février 2005, R.A.B.G., 2008, p. 597, note R. Slabbinck.  
432

 Cf. par exemple J.P. Zomergem, 30 septembre 2011, Huur, 2011, p. 180, J.P. Namur, 4 septembre 2009, 
J.L.M.B., 2010, p. 1872 (« l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement équivalente au montant du loyer 
car celui-ci peut […] ne pas tenir compte de l’état réel du bien »), J.P. Etterbeek, 7 novembre 2008, J.J.P., 2010, 
p. 318, J.P. Zomergem, 24 décembre 2004, Huur, 2006, p. 35 et, mutatis mutandis, J.P. Grâce-Hollogne, 23 juin 
2000, Échos log., 2001, p. 17, note L. Tholomé. Cf. également J.P. Grâce-Hollogne, 25 janvier 2002, Échos log., 
2002, p. 115, J.P. Saint Josse-ten-Noode, 29 mai 1996, Échos. log., 1997, p. 14, J.P. Namur, 10 mai 2002, Échos 
log., 2002, p. 119, Civ. Nivelles, 27 octobre 2000, Le Cri, février 2001, n°251, p. 7, J.P. Mol, 17 septembre 2002, 
J.J.P., 2004, p. 48 et J.P. Forest, 29 avril 2008, J.J.P., 2010, p. 276..  
433

 J.P. Fontaine-l'Évêque, 1er octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 525 et J.P. Etterbeek, 7 novembre 2008, J.P.P., 
2010, p. 318.  
434

 J.P. Westerlo, 14 septembre 2009, J.L.M.B., 2011, p. 64. 
435

 Vu la restitution à venir des loyers.  
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manquait à l’origine un élément essentiel à la bonne conclusion du contrat que ce dernier se doit, 

rétroactivement, d’être anéanti. Si ce n’est pas le cas, c’est la résolution judiciaire436 qu’il convient 

d’appliquer alors (même si la différence avec la nullité peut se révéler ténue437) ou encore la notion 

de perte du bien loué par faute du bailleur438... mais en aucune façon la caducité (disparition en cours 

d’exécution d’une caractéristique essentielle du contrat)439 comme l’admet malheureusement 

parfois la jurisprudence440 en ce que celle-ci suppose généralement un événement indépendant de la 

volonté de son auteur441 (quod non évidemment442). 

Or, cette vérification (de la contemporanéité des malfaçons par rapport à la signature de la 

convention) ne se fait pas systématiquement. Les défauts, généralement, sont d’une gravité telle 

qu’on ne les imagine pas en effet être survenus en cours de contrat ; ils devaient donc bien préexister 

à la formation de celui-ci. Heureusement, ici aussi, une évolution jurisprudentielle (positive) est à 

saluer443.  

Pour une sanction souple, adaptée à la gravité du manquement et en phase avec les objectifs 

du législateur 

La nullité absolue, par son côté radical, son caractère « aveugle et son impossibilité de 

confirmation, est critiquable, eu égard notamment à la ratio legis des lois concernées. Pour ce qui est 

de la location spécifiquement par exemple, l’intention du législateur n’était certainement pas de 

mettre sur le carreau, par l’application d’une dissolution automatique du bail, l’ensemble des 

ménages habitant un bien présentant une quelconque contrariété aux règles de salubrité. Et le fait 

que le législateur régional ait associé une sanction pénale au défaut de conformité d’une habitation 

n’est en rien élusif de sa volonté de voir nonobstant le logement réparé.  

                                                           
436

 Art. 1184 du Code civil. 
437

 Puisque, pour la résolution aussi, le preneur se voit délié du contrat et, tout à la fois, est susceptible d’être 
dédommagé pour les troubles de jouissance relatifs au mauvais état du bien (ainsi que pour les frais de 
déménagement et le surcroît de loyer). Il est des juges cependant à ne faire courir l’indemnisation du preneur 
qu’à partir du moment où il a dénoncé au bailleur le trouble (J.P. Forest, 29 avril 2008, J.J.P., 2010, p. 276). 
438

 Art. 1741 du Code civil. 
439

 Contrairement à la nullité, la caducité n’agit que pour l’avenir (et, de ce fait, n’implique pas la restitution des 
prestations réciproques). Voy. cependant J.P. Grâce-Hollogne, 23 juillet 2002, Échos log., 2002, p. 206.  
440

 Cf. notamment, en matière de salubrité, J.P. Grâce-Hollogne, 23 juillet 2002, Échos log., 2002, p. 206 ; voy. 
aussi, mais dans un sens quelque peu dévoyé, J.P. Saint-Josse-ten-Noode, 29 mai 1996, Échos. log., 1997, p. 14 
et J.P. Grâce-Hollogne, 25 mai 2004, Échos log., 2005, n°1, p. 17. De manière générale, Bruxelles, 10 avril 1989, 
Pas., 1989, II, p. 251. 
441

 Liège, 24 février 2010, Rev. trim. dr. fam., 2011, p. 556, note F. Tainmont et Cass., 21 janvier 2000, R.C.J.B., 
2004, p. 77, note J.-Fr. Romain. Voy. cependant Cass., 12 décembre 2008, Act. dr. fam., 2009, p. 149, note S. 
Nudelholc. 
442

 Puisque la survenance des malfaçons doit bien être imputée à quelqu’un (propriétaire ou preneur). 
443

 Civ. Bruxelles, 24 novembre 2014, J.L.M.B., 2015 (à paraître). 
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En résumé, une nécessaire interprétation téléologique, centrée sur les fins mêmes poursuivies 

par la loi, requiert assurément de la nuance dans la mise en œuvre des règles de qualité des biens. Il 

existe en effet de très nombreux biens pas entièrement conformes aux normes sans pour autant être 

inhabitables ou dangereux. Il faut compter, par ailleurs, avec les négligences, oublis et autres 

mécompréhensions de la réglementation — passablement technique — dans le chef de certains 

bailleurs, lesquels doivent jongler avec les prescriptions fédérales et régionales (sans compter les 

éventuels règlements communaux en la matière). Il serait inconséquent, dans ces conditions, de 

mettre fin automatiquement à la convention. 

Sur le plan de lege ferenda (qui est incontestablement celui du document), il conviendrait à 

notre estime de proposer davantage d’alternatives à la nullité absolue. La régionalisation représente 

à cet égard une opportunité unique. 

D’abord, une loi ne doit pas nécessairement être déclarée d’ordre public dans son intégralité. 

Ainsi, la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation par exemple comporte, à côté de la 

nullité absolue, d'autres sanctions civiles moins rigides444.  

Evocation doit également être faite du principe de proportionnalité.  

On insistera également sur la pertinence de la solution applicable dans le régime du droit 

commun aux situations de perte partielle du bien loué par faute du bailleur445 (la perte du bien loué 

pouvant recevoir une acception juridique et, par exemple, s'appliquer à la délivrance d’un logement 

non conforme aux règles de qualité). Dans pareille hypothèse, le locataire dispose, sur pied de 

l'article 1741 du Code civil (lui-même dérivé de l'article 1184 du même code446), d'une intéressante 

option (éloignée de celle de l'article 2 de la loi sur les baux de résidence principale). Il pourra soit 

exiger la réparation du bien et la poursuite du bail, associée à des dommages et intérêts pour le 

trouble de jouissance ainsi causé. Soit, si le manquement aux obligations contractuelles est 

"suffisamment grave et persistant", il sera fondé à réclamer la résolution du bail, couplée 

éventuellement à des dommages et intérêts, ici aussi.  

La sanction, en définitive, doit être adaptée à la gravité du manquement et ne pas aller au-delà 

de ce qu'exige la situation à protéger. Il faut, par exemple, réserver la nullité absolue aux violations, 

                                                           
444

 En cas d'infraction du prêteur à la législation, le juge est ainsi admis à réduire, "au maximum", les obligations 
du consommateur, sans être contraint d'anéantir le contrat  Art. 85 et 86 de la loi du 12 juin 1991 relative au 
crédit à la consommation, M.B., 9 juillet 1991. Voy. également l’art. 87. 
445

 Voy., dans un registre similaire, J.P. Louvain, 15 octobre 2002, Échos log., 2003, p. 73. 
446

 Voy. pour une application Cass., 31 janvier 1991, Pas., 1991, I , p. 520 : « Il appartient aux tribunaux [en 
matière de bail] de rechercher l'étendue et la portée des engagements souscrits par les parties et d'apprécier 
d'après les circonstances de fait si l'inexécution invoquée est suffisamment grave pour que la résolution doive 
être prononcée ». 
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les plus flagrantes, apportées aux normes de qualité les plus essentielles et les plus élémentaires. Du 

"sur mesure", en somme, plutôt que du "prêt à porter". On songe, par exemple, aux normes 

touchant directement à l’intégrité physique et à la santé des habitants.  

Pour prolonger, on signalera que les normes de qualité font généralement l’objet d’une 

vérification à deux moments distincts : au jour de la visite initiale du bien et, en cas de manquements 

(qui entraînent eux-mêmes l’envoi au bailleur d’une mise en demeure d’effectuer les travaux 

imposés), à l’expiration de ce délai fixé par les autorités pour rendre le bien conforme (attendu 

qu’une évaluation négative emporte alors fermeture du logement). Autrement dit, la sanction civile 

d’un défaut ne doit pas nécessairement être la même à chacun de ceux deux moments ; 

concrètement, il faut peut-être concevoir la nullité du contrat comme une arme de dernier recours, 

à n’actionner qu’après la non réalisation des réfections requises, uniquement donc quand il est 

devenu patent que le bailleur n’a pas pu (ou voulu) mettre le bien à niveau. 

En un mot, le juge ne doit jamais perdre de vue la raison d'être ultime de la réglementation 

dont il est censé assurer le respect. À la lumière de celle-ci, le juge serait bien échu, avant de la 

prendre, d'évaluer les conséquences de sa décision, sur la partie faible au contrat notamment.  

B.2.1. 

Concernant le bail de rénovation, il conviendrait de montrer le décalage total entre l’intention 

du législateur (le dispositif a tout pour plaire en théorie : le locataire peu en fonds — mais habile 

manuellement — trouve là l’occasion d'accéder à un logement à des conditions financières 

avantageuses et, de son côté, le bailleur voit son habitation refaite à peu de frais) et l’effectivité du 

mécanisme (quasi nulle sur le terrain !). C’est plus qu’interpellant en termes de gouvernance 

législative en quelque sorte. 

Au rang des explications, il faut peut-être les propriétaires n'ont pas toujours confiance en 

l'aptitude technique d'un non professionnel à mener à bon port des travaux de réfection d'une 

certaine ampleur. Mais d'autres problèmes, issus directement du texte, sont aussi à épingler. La loi 

par exemple maintient dans l'ombre le régime des sanctions de l'inexécution des travaux.  

Plus significatif, et plus contrariant, elle esquive purement et simplement l'hypothèse de la 

résolution anticipée du bail. Ce cas n'est pourtant pas d'école, dans la mesure où le bailleur qui 

n'aurait pas choisi comme contrepartie la renonciation à la faculté de mettre fin au contrat, garde 

toujours la possibilité de résilier le bail, à tout moment (pour occupation personnelle, notamment). 

Déjà délicate en temps normal, cette situation devient extrême lorsqu'il s'agit d'un locataire peu 

fortuné ayant investi ses deniers dans la rénovation d'un bien qu'il doit prématurément quitter.  
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Supprimer le double corps de règles de salubrité et instaurer un « Code de l’habitation » transversal 

Pour ce qui est maintenant du contenu même des normes de salubrité, la présente réforme de 

l’État se doit d’apporter une salutaire rationalisation. Il convient selon nous de mettre un terme à la 

coexistence entre appareils de normes (l’arrêté royal du 8 juillet 1997 et les arrêtés régionaux) et, 

corrélativement, d’unifier les régimes juridiques. Mais, très concrètement, quel niveau de règles 

abroger alors ? On prône un alignement pur et simple des futurs critères de salubrité liés au bail sur 

les actuelles prescriptions administratives régionales. Certes, ces dernières se caractérisent par un 

haut degré d’exigence ; il n’y a toutefois pas lieu de redouter une prolifération des dissolutions de 

bail dans la mesure où les réglementations régionales ménagent déjà — et de manière judicieuse — 

des zones de souplesse et des facultés de dérogation447. 

Si alignement sur les normes régionales il y a, que le législateur fédéré « sauve » néanmoins ce 

qui fait la spécificité actuelle de la loi de 1991, à savoir l’octroi d’une option au preneur confronté à 

un problème de salubrité448 : exiger du propriétaire l'exécution des travaux449 (ce qui lui permet le 

cas échéant de se maintenir dans les lieux), ou demander la résolution du contrat (avec dommages et 

intérêts). Assurément « humaine », cette alternative à double branche mérite d’être préservée, 

surtout si l’on considère l’absence d’obligation de relogement mise à charge du bailleur en défaut.  

À supposer ce patient travail d’harmonisation normative accompli, il resterait encore des 

« poches » de complexité institutionnelle à vider, à l’intérieur même de la sphère régionale cette fois. 

C’est que des réglementations non directement reliées à la matière du logement produisent sur 

celle-ci des effets indirects non négligeables. Il en va ainsi des législations relatives à l’urbanisme ou à 

la performance énergétique des bâtiments. Quelle est ainsi la validité d’un contrat de bail portant sur 

un appartement issu de la transformation d’une unifamiliale effectuée sans le permis d’urbanisme 

requis et/ou dont le certificat de performance énergétique n’était pas disponible ? Incertaine 

aujourd’hui, la réponse à cette question cruciale devra impérativement être affinée par le futur 

législateur régional ; l’obligation de cohérence s’étend assurément jusque là. Et, idéalement, c’est 

d’un véritable « code de l’habitation » (à la française450) que les parlements fédérés devraient 

accoucher, regroupant l’ensemble des prescriptions touchant de près ou de loin le logement (sensu 

lato). 

                                                           
447

 Art. 19 de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 août 2007 et art. 7, §3, al. 7, 2
ème

 tiret, du Code bruxellois 
du logement. 
448

 Art. 2, al. 6 et 7, de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil. 
449

 Agrémentée éventuellement d'une diminution de loyer en attendant celle-ci. 
450

 Cf. le très transversal Code de la construction et de l’habitation.  
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Quelle valeur (civile) accorder aux rapports de l’administration (chargée du contrôle des règles 

régionales de salubrité) ? 

Il reste à s’interroger sur la force obligatoire, pour le juge civil et le contrat de bail, dont 

peuvent se targuer les rapports de l’administration chargée du contrôle des règles régionales de 

salubrité. Aussi indicatives de l’état du bien loué soient-elles, ces décisions administratives ne 

sauraient lier le juge, ne fût-ce que parce que celles-ci s'abstiennent de déterminer les 

responsabilités des uns et des autres dans la survenance du défaut. L’administration statue « à 

l’aveugle » en quelque sorte451, sur une base purement objective, sans chercher à savoir si, par 

exemple, si le problème d’humidité constaté — qui entraînera peut-être fermeture du logement et 

vaudra une amende au bailleur — est plutôt imputable à une malfaçon du bâti (humidité 

ascensionnelle) ou à une mauvaise utilisation des lieux par le locataire (humidité par condensation, 

causée par le surpeuplement et/ou le manque de ventilation). 

Ensuite de quoi, "les constats dressés par les autorités administratives en matière de salubrité 

des logements ne valent que comme avis et ne s'imposent pas au juge qui statue dans le cadre de 

relations contractuelles en application de la législation fédérale sur les baux à loyer de résidence 

principale", indique en ce sens le juge de paix de Fontaine-l'Évêque452. Il n'empêche, les 

appréciations des instances régionales de contrôle constituent de providentiels commencements de 

preuve453. Fort, d’ailleurs, du rapport de l’administration bruxelloise, le juge de paix de Bruxelles s’est 

autorisé à déclarer à l’encontre du bailleur qu’ « une expertise contradictoire [...] n’apporterait 

aucun élément nouveau quant à l’existence des défectuosités par ailleurs non contestées »454. 

 

 

                                                           
451

 Cf. entre autres C.E. (VI), 20 mars 2014, Boon, n°226.832 : « Pour identifier l'auteur d'une violation de cette 
interdiction, la partie adverse [la D.I.R.L.] doit uniquement établir qui a mis en location un logement ne 
répondant pas aux exigences énoncées par l'article 4 du Code bruxellois du Logement. Il ne lui appartient pas 
de démontrer, en outre, que l'irrespect de ces exigences résulte du fait du bailleur ou d'un tiers. Afin 
d'apprécier l'opportunité d'infliger une amende ou pour déterminer le montant de celle-ci, la partie adverse 
devrait certes prendre en compte notamment, le fait que le logement aurait été dégradé par le locataire et la 
difficulté qu'aurait eue le bailleur de le savoir. Toutefois, dans un tel cas, il incomberait au bailleur et non à la 
partie adverse d'apporter la preuve de cette circonstance. En l'espèce, le requérant se borne à affirmer qu'il a 
été confronté à une telle situation, sans toutefois le prouver ». Voy. également C.E. (VI), 20 mars 2014, Boon, 
n°226.833, ainsi que J.P. Zomergem, 19 octobre 2012, J.J.P., 2014, p. 397. 
452

 J.P. Fontaine-l'Évêque, 1er octobre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 525. C’est ce que, en substance, recommande 
également J. MALAISE, « Article 23 de la Constitution », Échos log., 2001, p. 18.  
453

 Voy. L. THOLOMÉ, « La valeur juridique des constats unilatéraux en matière de salubrité des logements », 
Échos log., 2001, p. 18. 
454

 J.P. Bruxelles, 19 novembre 2009, R.G.D.C., 2010, p. 464, note N. Bernard. Dans le même sens : Civ. Gand (9
e
 

ch.), 24 septembre 1999, Redrim, 2000, p. 39, note M. Dambre. Contra : J.P. Thuin, 6 février 2012, J.J.P., 2012, 
p. 447. 
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Un cas fortuit, l’insalubrité ?  

Il peut arriver qu’un juge455 confronté à un cas de méconnaissance par le bien loué des 

standards régionaux de qualité décide de faire application de l'article 1722 du Code civil relatif à la 

perte de la chose louée, plutôt que des dispositions légales traditionnelles conduisant à l’annulation 

du bail. L’article 1722 en question établit que la perte totale de la chose louée entraîne la résiliation 

du bail de plein droit (par la destruction de l’objet même du contrat) et que, dans l'hypothèse d'une 

perte partielle, le preneur peut, suivant le cas, demander une diminution de loyer ou la résiliation 

du bail. « Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement », prend soin d'ajouter le 

prescrit légal. A titre de comparaison, l’annulation du bail entraîne généralement indemnisation 

(indirecte) du preneur. Et cette annulation est rétroactive, tandis que la dissolution du bail pour 

cause de destruction juridique du bien n’agit que pour l’avenir.  

Cette démarche ne laisse toutefois pas de surprendre et, à notre sens, ne saurait en aucun cas 

être suivie par le législateur régional. Certes, le Code bruxellois du logement par exemple prévoit lui-

même que la mise en demeure — de faire les travaux de régularisation d’un logement non 

conforme — adressée par les autorités régionales au bailleur doit se faire « sans préjudice de 

l'article 1722 du Code civil »456. La notion de « perte », par ailleurs, englobe les destructions 

matérielles mais également l'impossibilité juridique de continuer à faire jouir le locataire du bien 

loué à la suite, par exemple, d'un acte posé par les autorités; ainsi revêtue de cette acception 

juridique, la perte pourrait  procéder théoriquement d’un arrêté d’inhabitabilité par exemple457 ou 

d’un procès-verbal d’infraction urbanistique. 

Il n’empêche, pareille interprétation fait bon marché de la condition générale qui gouverne 

l'application de l'article 1722 du Code civil, à savoir la présence d'un « cas fortuit » 458, ce qui n’est 

nullement le cas ici. Cette disposition, en fait, n'est qu'une déclinaison de la théorie des risques, ce 

qui explique qu'aucune indemnité ne puisse être postulée dans pareille hypothèse.  

Tout autre est la situation où la perte de la chose louée résulterait non plus d'un événement 

extérieur aux parties mais bien de la faute d'un des contractants, comme celle du bailleur qui aurait 

négligé son obligation de livraison du bien en bon état (auquel cas, dans le cadre du droit commun 

notamment, c'est l'article 1741 du Code civil qui trouverait à s'appliquer). L'évocation, par le Code 

                                                           
455

 Notamment, J.P. Ostende, 1
er

 juin 2005, Echos log., 2007, n°2, p. 26.  
456

 Art. 13, §3, al. 1
er

. 
457

 Cf. J.P. Ostende, 1
er

 juin 2005, Echos log., 2007, n°2, p. 26 et Civ. Audenarde, 8 décembre 2004, R.W. 2005-
2006, p. 1147. 
458

 Voy. pour une application Cass., 5 décembre 1996, Pas., 1996, I, p. 1237. Cf. cependant Cass., 28 novembre 
1980, R.C.J.B., 1987, p. 70. 
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bruxellois du logement, de l'article 1722 du Code civil signifie probablement que la mise en demeure 

adressée au bailleur est appelée à perdre son fondement dans l'hypothèse où la contradiction aux 

normes bruxelloises devrait être imputable à un cas fortuit, ce que ne permettent 

malheureusement pas de confirmer les travaux préparatoires, muets sur ce point459.  

Une certaine jurisprudence, nonobstant, tend à rapprocher du cas fortuit certaines décisions 

administratives, comme l'arrêté du bourgmestre décrétant l'inhabitabilité des lieux, privant par là le 

locataire de toute indemnité460. Critiquable en ce qu'elle occulte le fait générateur du départ forcé 

du locataire (la faute du bailleur généralement, qui n’a pas fourni un logement répondant aux 

normes), ces décisions ont logiquement subi les foudres de la doctrine461. Quelque part, ce n'est que 

justice dans la mesure où le locataire n'a théoriquement pas à subir de plein fouet une situation — 

l'expulsion pour cause d'insalubrité — imputable pourtant au bailleur au premier chef. Certes, la 

survenance de certaines déficiences doit plutôt être attribuée au locataire (comme l'humidité par 

condensation, provoquée par une suroccupation du bien couplée à une aération insuffisante des 

locaux, ou encore la dégradation volontaire du bien aux fins d’obtenir des points de priorité en vue 

d’un transfert dans un logement social), mais force est de constater que ces cas sont minoritaires. 

 

 

 

  

                                                           
459

 Projet d’ordonnance portant le Code bruxellois du logement, Commentaire des articles, Doc. parl., Cons. 
Rég. Brux.-Cap., sess. ord. 2002-2003, A-416/1, p. 17 et s. 
460

 J.P. Charleroi, 20 mars 2000, Échos log., 2003, p. 76, Civ. Audenarde, 8 décembre 2004, R.W. 2005-2006, p. 
1147 et J.P. Ostende, 1

er
 juin 2005, Echos log., 2007, n°2, p. 26. Voy. en sens inverse J.P. Mol, 17 septembre 

2002, J.J.P., 2004, p. 48 où, là, l'arrêté d'inhabitabilité a entraîné la nullité absolue du contrat. 
461

 Cf. L. THOLOMÉ, note sous J.P. Charleroi, 20 mars 2000, Échos log., 2003, p. 77. Voy. également N. 
BERNARD, La réception du droit au logement par la jurisprudence. Quand les juges donnent corps à l’article 23 
de la Constitution, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 81 et s. 
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ADVIES WERKGROEP TOEGANG, SELECTIE EN DISCRIMINATIE 

Dr. Sanne Jansen  

Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven 

 

ALGEMENE BEOORDELING 

Zeer mooi en degelijk rapport. 

 In het rapport wordt er rekening gehouden met alle actoren. Er wordt duidelijk verslag 

uitgebracht van alle verschillende standpunten en het is duidelijk van welke 

belangenvereniging welk standpunt afkomstig is (dit verhoogt de transparantie van het 

rapport). 

 Het is een tekst die objectiviteit uitstraalt. Er wordt goed aangegeven wanneer wel of 

wanneer niet een consensus werd gevonden. 

 De tekst is een werkelijke tool voor de beleidsmakers in het domein van toegang, selectie en 

discriminatie in het woninghuurrecht. 

o Alle voor- en nadelen van de opties voor alle betrokkenen worden besproken per 

beleidsoptie. 

o De haalbaarheid en de inpasbaarheid wordt nagegaan voor alle beleidsopties. 

Toch enkele kleinere opmerkingen, die worden opgesplitst in algemene aanbevelingen en specifieke 

opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen worden opgevat als suggesties en bedenkingen. 

*** 

ALGEMENE AANBEVELINGEN EN BEVINDINGEN 

Aanbevelingen 

 Het verdient aanbeveling dat de werkgroep "Toegang, selectie en discriminatie" overleg 

pleegt met andere werkgroepen, zodat er meer kruisverwijzingen gemaakt kunnen worden. 

o Zo kan gedacht worden aan overleg met de werkgroep "Huurwaarborg". De 

problematiek van de huurwaarborg en discriminatie in het woninghuurrecht zijn 

intrinsiek met elkaar verbonden. Zo kan men denken aan tussenkomst OCMW bij het 

samenstellen van de huurwaarborg (punt A.2.1.), het vragen van extra waarborgen 
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(zoals loonfiches, zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20150511_01674465 (te 

verschijnen in het TBO), deze zaak kan ook in het rapport worden ingewerkt), andere 

inlichtingenfiches (punt B.1.1), …). 

o Zo kan worden gedacht aan overleg met de werkgroep over de "Huurprijs". Zo is een 

eventuele subsidiëring van verhuurders bij het aanvaarden van financieel 

onzekerdere huurdersprofielen (evt. gekoppeld aan het vastklikken van een 

huurprijs) ook verbonden met de discriminatieproblematiek op grond van vermogen. 

o Het topic 'complexiteit van de regelgeving' verdient bovendien aandacht van alle 

werkgroepen. Gaat men bij een zeer complex regelgevend kader (met 

strafrechtelijke implicaties voor bv. inbreuken op de discriminatiewetgeving) 

particulieren niet ontraden om nog zelf te verhuren? Gaat men dan de particulieren 

niet de facto dwingen om met vastgoedmakelaars samen te werken? Het probleem 

van de complexiteit van de regulering in de anti-discriminatie context is maar één 

voorbeeld van de toenemende complexiteit voor de verhuurders (zeker indien het 

particulieren zijn). 

 In het rapport wordt meerdere malen het woord 'sensibilisering' in de mond genomen. 

Meestal wordt het deze term geassocieerd met 'ontrading' voor de verhuurder om te 

discrimineren. Het verdient aanbeveling te benadrukken dat er een positieve boodschap 

moet worden gebracht: nu gaat het over het 'ontmoedigen om te discrimineren' terwijl de 

boodschap 'het aanmoedigen om in een diverse samenleving te verhuren' zou kunnen zijn 

(cf. eveneens de aanbeveling over verhuurderssubsidies). 

 In het rapport wordt in punt B.2.2.6 ('achterliggende factoren en gevolgen van discriminatie, 

de aard van het overheidsingrijpen') en op het einde ingegaan op de schaarste van sociale 

huurwoningen. Het is inderdaad zo dat beide problematieken (discriminatie op de huurmarkt 

en de schaarste van sociale (huur)woningen) niet los van elkaar bekeken kunnen worden. 

Toch is het interessant om bij deze problematiek het rapport van Prof. Haffner te betrekken 

en dan vooral de landen met een groter huurbestand te bestuderen. Zo zou Duitsland een 

sterker ontwikkelde huurmarkt hebben, maar dit zou blijkbaar vooral verklaard kunnen 

worden omdat private verhuurders er gesubsidieerd worden). 

 

 Het verdient aanbeveling te onderzoeken of een systeem van bonussen voor verhuurders die 

bereid zijn te verhuren aan 'zwakkere' huurdersprofielen kan worden ontwikkeld (vgl. met 

maatregelen van positieve actie). Dit lijkt alleszins kostenefficiënter dan geheel nieuwe 

sociale (huur)woningen te bouwen. Daarnaast kan dit debat ook worden gelinkt aan de 

problematiek van de 'vaste huurprijs' (cf. het advies van Prof. Carette). 

 Het verdient aanbeveling dat er rekening wordt gehouden met het gelijkheidsbeginsel in de 

artikelen 10 en 11 GW bij het sleutelen aan het Gelijkekansendecreet. Zo dient men te 

vermijden dat door het afwijken van het Gelijkekansendecreet van de 

antidiscriminatiewetgeving op federaal niveau geen nieuwe (niet te rechtvaardigen) 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150511_01674465
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ongelijkheden worden gecreëerd (zeer casuïstisch uiteraard & onzeker of deze redenering 

wordt aanvaard) (S. Somers, TBP, te verschijnen in oktober). 

 Zowel in het Gelijkekansendecreet als in de federale antidiscriminatiewetgeving zou het aan 

te bevelen zijn de nietigheidssanctie (zie bv. artikel 27 decreet) duidelijker te omschrijven 

m.b.t. individuele overeenkomsten (bv. wat is het lot van de resterende overeenkomst, kan 

het aanvullend recht een rol spelen indien een clausule wordt vernietigd, wat is de rol van de 

rechter, etc). Deze problematiek komt ook naar voren bij de 'nietigheidssanctie' (of in de 

Europese Instrumenten: 'het voor niet geschreven houden') van onrechtmatige bedingen in 

consumentenovereenkomsten. 

Bevindingen 

 Akkoord met de stelling dat het uitwerken van sluitende praktijktests zeer moeilijk zal zijn (cf. 

het moeilijke onderscheid tussen selectie en discriminatie), dat men best het strafrechtelijke 

luik uitsluit vanwege de problematiek van 'uitlokking' en deze techniek beperkt tot het 

tuchtrechtelijke en burgerrechtelijke luik en de flagrante gevallen van discriminatie. 

Conclusie 

 In het rapport is er over het algemeen weinig sprake van rechtsvergelijking met andere 

landen over deze problematiek: zoals bv. Nederland en Duitsland (er wordt wel in het 

rapport gewag gemaakt van het Franse 'glijdende-huurstelsel'). 

 Het is jammer dat er niet meer sprake is van interactie tussen de verschillende werkgroepen 

met betrekking tot gemeenschappelijke problematieken: complexiteit van de regelgevend 

kader, het strafbaar stellen van bepaalde handelingen van de verhuurder, de huurwaarborg, 

etc. 

*** 

SPECIFIEKE OPMERKINGEN. 

 Het verschil tussen 'smaak gebaseerde' en 'statistische discriminatie' dient beter uitgelegd te 

worden, nu is het vrij vaag. 

 Over de contractvrijheid en zelfs over de contractvrijheid in combinatie met antidiscriminatie 

regelgeving bestaan meer bronnen (maar misschien brengt het verhogen van het aantal 

bronnen niet veel waarde bij aan het rapport: zie bv. STIJNS, S., JANSEN, S., De 

basisbeginselen van het contractenrecht: kroniek van de recentste evoluties, TBBR 2013, afl. 

1, 2-30; (een ander artikel van deze auteurs werd wel aangehaald, maar niet: VAN OEVELEN, 

A., CAUFFMAN, C., Contractvrijheid, contractweigering en antidiscriminatie, In: X., Bijzondere 

overeenkomsten, 439-517 (78 p.)), KUSTERS, J., Discriminatoire contractweigering van 

verhuurder in strijd met Antiracismewet, T.Vreemd. 2005, afl. 2, 144-148). 
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 Het systeem van huursubsidie/huurpremie en het fonds ter preventie van uithuiszetting 

dient beter toegelicht te worden in het rapport. 

 In het algemeen zouden bepaalde 'vaktermen' iets beter toegelicht moeten worden en kan 

men met eenvoudige URL-links naar de desbetreffende wetgeving verwijzen. 

 Sommige bronnen ben ik niet tegengekomen zoals bv.: (misschien verouderd: Dambre, 

Maarten. “De Wet Bestrijding Discriminatie En Het Huurrecht.” De Wet Bestrijding 

Discriminatie in De Praktijk. Intersentia, 2004. 321–347; WILLEMS, E., Het recht op 

huisvesting voor vreemdelingen, In: WILLEMS, E., Huisvesting. Recht op huisvesting: ook voor 

vreemdelingen?, XVI.K–1 - XVI.K–19 (19 p.) - juni 2012; (van vlak voor de wetten van 2007: 

VAN LEUVEN, N., De Antidiscriminatiewet en de huurovereenkomst, in X., 

Antidiscriminatiewet en contracten , 111-141); GALLEZ, L., L'égalité devant la location, Journ. 

jur. 2005, afl. 42, 12; KUSTERS, J., Discriminatie, vertegenwoordiging en bemiddeling in 

huurzaken, RW 2006-07, afl. 4, 148-152; DIRIX, J., L'agent immobilier et la discrimination 

raciale, Immobilier 2008, afl. 15, 3-5; COLLON, L., Bail. Loi anti-discrimination, Immobilier 

2005, deel 1: afl. 17, 4-6, deel 2: afl. 18, 5-7. 

 Het zou handig zijn om bij het gebruikte statistische materiaal (bv. percentages etc.) de 

bronnen (grafieken, etc. bv. d.m.v. hyperlinks) consequent op te nemen.  



233 
 

ADVIES WERKGROEP PROCEDURE EN BEMIDDELING 
 

Dr. Pieter Brulez  

Instituut voor Verbintenissen, KU Leuven 

 

I. ALGEMEEN 

 

Het onderdeel van het rapport dat handelt over de procedure en bemiddeling geeft een duidelijk 

overzicht van de verschillende knelpunten met betrekking tot de huidige regelgeving: 

- het gebrek aan sanctie bij niet-naleving van de verplichte poging tot verzoening; 

- de beperking van het toepassingsgebied van de regelgeving inzake uithuiszetting tot 

uithuiszettingen gevorderd bij verzoekschrift, dagvaarding of vrijwillige verschijning;  

- de hoge kostprijs van arbitrage; 

- de toegangsdrempels tot justitie en het relatief traag verloop van de procedure; 

- het beperkte succes van de verplichting poging tot verzoening  en de facultatieve minnelijke 

schikking; 

- de gebrekkige preventie omtrent uithuiszetting. 

 

Een belangrijke opmerking is dat de probleemstelling heel erg geschreven is vanuit de idee dat 

verhuurders in Vlaanderen one shotters zijn. Dat is een schromelijke veralgemening. Op de Vlaamse 

huurmarkt zijn er wel degelijk spelers die verschillende panden verhuren en dus repeat players zijn. 

Op een aantal specifieke punten loopt het denkproces van het rapport daardoor spaak. 

 

Ter illustratie. Op pag. 89-90 wordt gesteld dat het gevaar dat verhuurders de beschermingsregeling 

inzake uithuiszetting zouden omzeilen door de uithuiszetting bij wijze van conclusie te vorderen eigenlijk 

gering is, aangezien de meeste verhuurders one shotters zijn. Dat is evenwel geen argument om niet in te 

grijpen. Er zijn wel degelijk repeat players op de huurmarkt actief, die door hun voorkennis deze 

mogelijkheid zouden kunnen misbruiken. Het uitbreiden van het toepassingsgebied van de 

beschermingsregeling inzake uithuiszetting tot uithuiszettingen gevorderd bij conclusie zal overigens 

helemaal geen problemen opleveren voor one shotters, aangezien zij dat helemaal niet zouden 

misbruiken. 

 

Vele zgn one shotters laten zich bovendien bijstaan door vastgoedmakelaars en kunnen daardoor 

bezwaarlijk nog als onwetende one shotters worden beschouwd. Er kan toch aangenomen worden 

dat vastgoedmakelaars hun cliënten informatie geven over de wijze waarop geschillen kunnen 

worden beslecht en desgevallend ook zullen tussenkomen in procedures. Met die vaststelling wordt 

onvoldoende rekening gehouden. 

 

Tot slot – bij wijze van algemene opmerking – een kleine punctuele opmerking. In de 

probleemstelling staat geschreven dat eigeninrichting niet kan. Dat klopt niet helemaal. 

Eigeninrichting kan wel, althans in beperkte mate, en die mogelijkheid wordt ook aangewend in het 

huurrecht. Huurders maken bv. frequent gebruik van de exceptio non adimpleti contractus (enac). 
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II. EVALUATIE BELEIDSOPTIES 

 

Het rapport reikt verschillende mogelijke beleidsopties aan om de vastgestelde knelpunten te 

remediëren. De voor- en de nadelen van de verschillende opties worden duidelijk weergegeven. In 

het bijzonder wordt op de impact van de opties op de belangen van de huurder en van de 

verhuurder gefocust. De gemaakte afwegingen zijn steeds pertinent en volledig. Er kunnen evenwel 

nog een beperkt aantal bemerkingen bij de verschillende opties geformuleerd worden. 

 

Beleidsoptie 1: Uithuiszetting al dan niet bij conclusie 

 

Als eerste komt aan bod de vraag of het toepassingsgebied van de beschermingsregeling van de 

artikelen 1344ter e.v. Ger. W. al dan niet moet worden uitgebreid tot uithuiszettingen gevorderd bij 

conclusie. De twee opties worden voorgesteld: uitbreiding en geen uitbreiding. De beleidsoptie om 

de vordering tot uithuiszetting bij wijze van conclusie niet onder het toepassingsgebied 1344ter Ger. 

W. te brengen, moet evenwel radicaal worden verworpen. Op geen enkel ogenblik biedt het rapport 

een duidelijke motivering waarom men voor deze optie zou kiezen.  Waarom een onderscheid maken 

dat objectief niet kan worden verantwoord en dat daarenboven ruimte laat voor misbruiken? Het 

klopt inderdaad wel dat de tussenkomst van het OCMW enigszins anders zal moeten georganiseerd 

worden, waardoor voor dit specifieke geval in een nuance moet voorzien worden bij artikel 1344ter, 

doch tussenkomst van het OCMW lijkt ook in dit geval noodzakelijk te zijn. 

 

Beleidsoptie 2: arbitrage  

 

Vervolgens wordt voorgesteld om arbitragebedingen in huurovereenkomsten te verbieden, net zoals 

dat het geval is voor arbeidsovereenkomsten. Voornaamste motivering daarvoor is dat arbitrage te 

duur is, terwijl vorderingen uit huurovereenkomst meestal over kleine bedragen gaat. Men moet zich 

ervan bewust zijn dat dat niet de motivering is die schuil gaat achter de uitsluiting van 

arbitragebedingen in arbeidsovereenkomsten. De belangrijkste motivering is daar dat er in een 

arbeidsovereenkomst sprake is van een machtsonevenwicht en dat de werkgever die een 

arbitragebeding opneemt zijn macht eigenlijk misbruikt om de werknemer toegang tot justitie te 

ontzeggen. 

 

Als de enige motivering bij huurovereenkomsten de kostprijs van arbitrage is, dan lijkt deze optie een 

eerder radicale stelling. Eerder dan arbitrage uit te sluiten, zou men ook kunnen opteren voor het 

opzetten van snelle en goedkope arbitrage-instanties. 

 

Beleidsoptie 3: vertegenwoordiging in rechte door representatieve organisaties 

 

Daarna komt het probleem aan bod van toegang tot justitie. Er wordt vastgesteld dat er in de praktijk 

voor huurders en verhuurders grote psychologische en financiële drempels bestaan om een 

vordering in rechte in te stellen. Vooral de kosten van een advocaat zouden huurders en verhuurders 

afschrikken. Advocaten zouden daarenboven te veel geneigd zijn om te procederen en niet willen 

kiezen voor verzoening (o.a. door de manier waarop het pro deo systeem is opgezet). Daarnaast 

wordt gewezen op het hoge aantal verstekvonnissen. 
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De huurders- en verhuurdersorganisaties stellen voor om deze problemen op te lossen door het 

pleitmonopolie voor advocaten te doorbreken. Huurders- en verhuurdersorganisaties zouden 

moeten in staat zijn om hun leden in rechte te vertegenwoordigen, net zoals ook de vakbonden dat 

kunnen in arbeidsgeschillen. Uiteindelijk vertaalt zich dat evenwel niet in een beleidsoptie, aangezien 

de huurders- en verhuurdersorganisaties niet bereid blijken te zijn om de kosten daarvan te dragen. 

 

Er zijn evenwel bijkomende redenen waarom het niet raadzaam is om in een dergelijke oplossing te 

voorzien: 

- Het valt niet in te zien hoe vertegenwoordiging door representatieve organisaties het 

probleem van verstekvonnissen zal doen dalen. Er wordt nochtans geclaimd dat dat een 

gunstig neveneffect zou zijn. 

- Er wordt ook gesteld dat het systeem de taak van vrederechters zou verlichten. Ook deze 

claim wordt niet duidelijk gesubstantieerd. Is dat omdat representatieve organisaties snellers 

zouden kiezen voor ADR? 

- Er wordt in het onderdeel een fout causaal verband gemaakt: ‘advocaten maken misbruik 

van het pro deo systeem… dus laat ons hen maar hun pleitmonopolie ontnemen’. Dat klopt 

niet. Het een impliceert het ander niet. Dit is een onvolkomen oplossing voor een probleem 

dat zal blijven bestaan. Het is immers niet omdat men representatieve organisaties de 

mogelijkheid biedt om hun leden in rechte te vertegenwoordigen, dat huurders en 

verhuurders daarom niet kunnen kiezen voor bijstand door een advocaat. Indien het klopt 

dat advocaten het pro deo systeem misbruiken, moet men dat probleem als dusdanig 

aanpakken (wat uiteindelijk ook wordt gedaan, zie beleidsopties) 

- Beschikken huurders- en verhuurdersorganisaties wel over voldoende juridische kennis. Zij 

beschikken dan wel over voldoende kennis van de huurwetgeving, maar beschikken zij ook 

over een gedegen kennis van procedureel recht, privacywetgeving, etc.? Er zou moeten in 

zeer gedegen opleidingen voorzien worden. 

- Advocaten zijn gebonden door een zeer strikte deontologie. Geldt dat ook voor 

representatieve organisaties?  

 

Als beleidsopties stelt men uiteindelijk voor dat de toegang tot advocaten gespecialiseerd in het 

huurrecht moet worden verbeterd en dat het pro deo systeem voor advocaten zou worden 

aangepast. Is Vlaanderen hier wel voor bevoegd? Het betreft hier immers algemene problemen die 

het huurvraagstuk overstijgen. Die algemene problemen moeten globaal worden aangepakt. 

 

Beleidsoptie 4: Sensibilisering  

 

Er wordt voorgesteld om huurders, verhuurders en vrederechters te sensibiliseren over de 

mogelijkheden van minnelijke schikking en oproeping in verzoening. Daarop kan weinig worden 

aangemerkt. 

 

Beleidsoptie 5: opzetten van bijkomende ADR mechanismen 

  

Het rapport oppert tot slot de mogelijkheid om in specifieke bijkomende ADR mechanismen te 

voorzien. Deze idee wordt vrij snel afgeschoten. Men kan zich de vraag stellen waarom. Daarmee 
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wordt ingegaan tegen brede tendensen in het recht. In de verschillende takken van het recht gaat 

men op zoek naar allerlei manieren om geschillen langs buitengerechtelijke weg te beslechten, 

waarom zou men in huurzaken tegen deze tendens moeten ingaan? Men haalt bv. aan dat paritaire 

huurcommissies in het verleden in België niet succesvol bleken te zijn. In andere landen blijken die 

mechanismen wel succesvol. Zou men niet beter eerst de vraag stellen waarom dat in België niet 

heeft gewerkt, eerder dan de idee tout court te verwerpen? 
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ADVIES WERKGROEP HUURPRIJS 
 

Prof. dr. Nicolas Carette  
Universiteit Antwerpen, Interuniversitair Centrum voor Bouwrecht 

 
 
Algemeen 
 
Voorafgaand aan een bespreking van de deelaspecten, formuleer ik twee algemene opmerkingen. 
 
Vooreerst rijst de vraag of niet moet worden overwogen om een differentiëring aan te brengen 
binnen de huurmarkt. Op sommige punten wordt een probleem vastgesteld in het onderste 
segment, waarbij ter remediëring een aanpassing van de regeling voor de ganse woninghuurmarkt 
wordt voorgesteld, waardoor de evenredigheid van de voorgestelde maatregel in het gedrang kan 
komen (bv. objectivering huurprijs).  
 
Een tweede algemeen aandachtspunt is de samenhang en de consistentie van het recht in het 
algemeen en van het woninghuurrecht in het bijzonder. Zeker wanneer er verschillende mogelijke 
beleidsopties zijn, dient hierover gewaakt te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontraden van 
korte duur-overeenkomsten om tegemoet te komen aan misbruiken met hogere huurprijzen (i.p.v. 
remediëring aan art. 7§1bis WHW; zie ook infra). Meer punctueel geldt dit bijvoorbeeld voor de 
samenhang tussen de aanpassing van de basishuurprijs in de hypothese van de huurprijsblokkering 
van 7§1bis WHW – voor zover die behouden blijft – en de algemene herzieningsmogelijkheid van 
artikel 7 WHW. 
 
De Woninghuurwet wordt hierna afgekort als: WHW. 
 

I. Bepaling van basishuurprijs 
 
Blijkens de synthesetekst van de werkgroep Huurprijs462, werden inzake de basishuurprijs twee 
elementen ter discussie gesteld, namelijk de vrije bepaling van de basishuurprijs in het algemeen (A), 
en de blokkering van de basishuurprijs bij opeenvolgende contracten van korte duur met (een) 
andere huurder(s) in de zin van artikel 7 §1bis WHW (B). 
 
De andere thans bestaande blokkering van de basishuurprijs bij voorzetting van contracten van korte 
duur (met dezelfde huurder(s)) in de zin van artikel 3, §6, leden 3 en 5 WHW, werd niet behandeld. 
Niettemin bestaat er discussie over de sanctie ingeval een woninghuurovereenkomst van korte duur 
wordt verlengd tegen een andere (in de regel hogere) huurprijs (art. 3, §6, lid 3 WHW). Volgens 
artikel 3, §6, lid 3 WHW kunnen partijen een woninghuurovereenkomst gesloten voor een duur die 
korter is dan of gelijk aan drie jaar, slechts eenmaal, schriftelijk, en onder dezelfde voorwaarden 
verlengen. Indien een andere (in de regel hogere) huurprijs wordt overeengekomen, dan geschiedt 
de verlenging niet onder dezelfde voorwaarden, wat uitgesloten is. M.i. wordt de overeenkomst dan 
geconverteerd in een negenjarige overeenkomst, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de 
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden (zie art. 3, §6, lid 5 WHW). 
Dit zou evenzeer gelden, indien een huurprijsverlaging werd overeengekomen. Sommige auteurs 
verdedigen daarentegen de loutere relatieve nietigheid van het beding in de overeenkomst waarbij 
een hogere huurprijs wordt bepaald (in welk geval enkel de initiële huurprijs eisbaar is). Aangezien in 
die opvatting artikel 3, § 6, lid 3 WHW als van dwingend recht ten voordele van de huurder wordt 

                                                           
462 Hierna afgekort als: Synthesetekst. 
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beschouwd, zou een huurprijsverlaging, daarentegen, wel mogelijk zijn. 463 Bovendien heeft de vraag 
of het een (geconverteerde) negenjarige overeenkomst betreft dan wel nog steeds een verlengde 
overeenkomst van korte duur (waarbij dus enkel de huurprijsbepaling relatief nietig zou zijn) 
gevolgen voor de opzegbaarheid van de overeenkomst (bv. door de verhuurder om het goed zelf te 
betrekken of door een van zijn in de wet bepaalde naasten te laten betrekken: art. 3, §2 WHW). 
 
A. Vrije huurprijsbepaling 
 
Ongetwijfeld de meest delicate vraag bij een eventuele hervorming van het woninghuurrecht is of op 
enige wijze in een huurprijsregulering moet worden voorzien, dan wel de contractvrijheid verder 
zonder meer als uitgangspunt kan behouden blijven.  
 
§ 1 Probleemanalyse 
 
Wat betreft de doeltreffendheid wordt erop gewezen dat een van de voornaamste redenen waarom 
de huurprijs niet steeds in verhouding staat tot de kenmerken en kwaliteit van de woning het (te) 
beperkte aanbod van huurwoningen is. Voor het onderste segment van de private huurmarkt is dat 
thans niet het geval, zo wordt vastgesteld. Ook het aanbod van sociale huisvesting zou te laag zijn. 
 
Nergens in de synthesetekst wordt aangegeven of een soortgelijke discrepantie tussen prijs en 
waarde ook in de andere segmenten van de private huurmarkt (midden en top segment) werd of kan 
worden vastgesteld. In de mate dat een huurprijsregulering de gehele woninghuurmarkt zou 
betreffen, lijkt een inzicht daarin nochtans essentieel, in het bijzonder om de proportionaliteit van 
het wetgevend ingrijpen te kunnen beoordelen (zie ook hierna). 
 
Indien de ondoeltreffendheid – blijkbaar – enkel blijkt voor het onderste segment van de huurmarkt 
en dit blijkbaar grotendeels is te wijten aan een (te) beperkt aanbod van zulke huurwoningen, rijst 
tevens de vraag in welke mate een wetgevend ingrijpen een (positieve) impact heeft op het aanbod. 
Bijvoorbeeld: wat is de impact op de venale waarde van de woning (die mede wordt bepaald door 
het rendement)? 
 
§ 2  Beleidsopties en effecten 
 
Bij de beschreven beleidsopties en effecten kunnen de volgende opmerkingen worden geformuleerd. 
 
Zoals hierboven vermeld, blijkt uit de bespreking van de beleidsopties en effecten, zoals in de 
probleemanalyse, dat er een probleem werd vastgesteld in het onderste segment van de huurmarkt 
en daardoor het grondrecht op wonen in het gedrang kan komen. In de voorgestelde opties zelf blijkt 
echter onvoldoende dat de voorstellen beperkt blijven tot de vastgestelde ondoeltreffendheid. 
Integendeel lijken de voorstellen de woninghuurmarkt in het algemeen te betreffen. Voor zover dat 
het geval is, is het niet zo zeker dat de grondrechtelijke bescherming van het eigendomsrecht van de 
verhuurder (o.b.v. artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM) niet wordt miskend. Daar wordt 
nochtans vanuit gegaan in de Synthesetekst464. Indien een probleem van (enkel) het onderste 
segment wordt aangepakt door een huurprijsregulering van de gehele woninghuurmarkt, kan de 
proportionaliteit van het wetgevend ingrijpen in het gedrang komen. 
 

                                                           
463 Zie nader: N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen (ed.), 
Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, nr. 335. 
464

 C.1.2, 3. Juridische haalbaarheid. 
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Een bekommernis die in de werkgroep werd aangehaald, maar hier moet worden benadrukt, is dat 
een objectivering voldoende concreet moet zijn om een nivellering (naar beneden) te vermijden.465 Ik 
voeg daaraan toe dat de ‘reële kostprijs’ voor de huurder niet louter bestaat in de huurprijs, maar 
mede wordt bepaald door bijvoorbeeld het concrete regime van de kosten en lasten of de 
conventionele verdeling van de herstellings- en onderhoudsplicht (doordat de verhuurder zich tot 
meer verbindt inzake herstelling en onderhoud466 in ruil voor een hogere huurprijs). Bij de bepaling 
van de huurprijs kunnen ook subjectieve redenen spelen die de huurprijs verhogen of verlagen (bv. 
het feit dat de verhuurder initieel niet wenste te verhuren, het verzoek om spoedig het gehuurde 
goed ter beschikking te stellen enz.). 
 
Zoals reeds in de huidige Synthesetekst wordt aangestipt, moet deze problematiek worden bekeken 
in een ruimer geheel van maatregelen, zoals maatregelen die de inkomsten van huurders (vnl. in het 
onderste segment) beïnvloeden en het beleid inzake sociale huisvesting, in combinatie met de 
impact op de vastgoedmarkt (zie ook hierboven). De gedane voorstellen kunnen immers een 
belangrijke kost met zich meebrengen (bv. huurcommissies, marktonderzoek voor de vaststelling van 
huurwaarden, eventuele compensaties voor verhuurders/verhuurtoelagen), zodat de vraag rijst of 
een huurprijsregulering de meest aangewezen investering is om aan het vastgestelde probleem te 
remediëren. 
 
Wat betreft de impact op de vastgoedmarkt, moet tevens worden nagegaan in welke mate een 
huurprijsregulering zelf op termijn de huurwaarde gaat beïnvloeden. 
 
Een bijkomend effect van een huurprijsregulering is een ontwijkingsreactie van de actoren, die meer 
dan thans het geval is, zullen trachten aan de toepassing van de woninghuurwet in haar geheel te 
ontsnappen (naast de vrees die bij de wetgever in 1997 bestond dat de huurprijsregulering punctueel 
zou worden omzeild door bv. drempelgeld). 
 
Nieuw voorstel: responsabilisering van de huurprijs 
 
Gelet op het feit dat de standpunten van huurders- en verhuurdersorganisaties op dit punt 
tegenover elkaar staan467, ligt een compromis niet voor de hand.  
 
In de mate dat wordt gemeend dat er een optreden op dit punt vereist is en de markt moet worden 
beïnvloed, kan een gematigd voorstel erin bestaan dat in plaats van het bindend opleggen van een 
geobjectiveerde huurprijs, (al dan niet in een eerste fase) een ‘responsabilisering’ van de huurprijs 
wordt beoogd. Concreet zou kunnen worden voorzien dat in de huurovereenkomst een indicatieve 
huurprijs (bv. o.b.v. de applicatie Huurschatter) moet worden vermeld, waarnaast partijen vrij de 
huurprijs kunnen overeenkomen. Partijen kunnen van die indicatieve huurprijs vrij afwijken. Maar 
door het vermelden van die indicatieve huurprijs, zal er de facto een verantwoording voor een 
eventuele afwijking vereist zijn (bv. een hogere huurprijs omdat voor de verhuring een aantal werken 
zijn uitgevoerd, tussen partijen andere modaliteiten worden voorzien in het voordeel van de 
huurder).  
 
  

                                                           
465 

Cf. Synthesetekst p. 141. 
466 Dit is een toegelaten afwijking van art. 2 §2 WHW ten gunste van de huurder.  
467 

Synthesetekst, p. 136.  
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B. Beschermingsregeling van art. 7, §1bis WHW 
 
§ 1 Probleemanalyse 
 
a. Als (enig) juridisch-technisch probleem wordt vermeld dat de sanctie volgens de letterlijke 
bewoordingen van artikel 7, §1bis, lid 2 WHW er in bestaat dat de rechter de (hogere) huurprijs 
vermindert tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst (art. 7, §1bis, lid 2 
WHW), waarbij het lijkt dat de huurprijs van de voorgaande overeenkomst bepalend is, terwijl die 
vorige overeenkomst niet noodzakelijk de eerste schakel is in de relevante negenjarige periode.468 
 
Opmerkingen: 

- Het vastgestelde juridisch-technisch probleem moet in die zin worden genuanceerd dat in de 
rechtsleer er overwegend van wordt uitgegaan dat de krachtens de vorige 
huurovereenkomst eisbare huurprijs moet worden verstaan als de basishuurprijs van de 
eerste huurovereenkomst van de negenjarige periode. Niettemin zou dit kunnen worden 
verduidelijkt. 
 

- Een soortgelijke onduidelijkheid – die niet aan bod komt in de Synthesetekst – bevat artikel 7 
§1bis, lid 3 WHW. Daarin is er sprake van ‘indexcijfer’, zonder de toevoeging ‘daartoe 
berekend en benoemd’, anders dan in artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek. Daardoor kan de 
vraag rijzen of hier niet het (lagere) gezondheidsindexcijfer geldt. De rechtsleer gaat er 
overwegend van uit dat de wetgever het gezondheidsindex op het oog had. 
 

- Artikel 7 §1bis WHW bepaalt uitdrukkelijk dat de geblokkeerde huurprijs proportioneel mag 
worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud en aldus mag worden geïndexeerd. 
Er bestaat echter discussie over de vraag of die indexering binnen de grenzen van artikel 6 
WHW moet gebeuren. Dit wordt door meerdere auteurs verdedigd. M.i. is dat echter niet 
het geval.  

Zo kan m.i. vooreerst de huurprijs voor de nieuwe overeenkomst worden 
geïndexeerd ongeacht de duur van de respectieve overeenkomsten (aldus ook als de vorige 
overeenkomst geen volledig jaar heeft geduurd) (er anders over oordelen zou ertoe leiden 
dat de index slechts vertraagd zou kunnen worden toegepast, nl. dat zou moeten worden 
gewacht tot de verjaardag van de nieuwe overeenkomst). 

Daarnaast lijkt een beding in de overeenkomst (hetzij de nieuwe, hetzij een vorige) 
dat indexering (lopende die overeenkomst uitsluit) geen impact te hebben op de indexering 
bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst, hoewel sommige auteurs anders beweren.469 

Beide voormelde discussies kunnen in een concreet geschil leiden tot een 
tegengesteld antwoord op de vraag of artikel 7 §1bis WHW is geschonden. In het raam van 
een eventuele aanpassing van de regeling wordt dan ook best mee uitgeklaard. Deze 
aspecten komen thans niet aan bod in de Synthesetekst. 

 
- In de Synthesetekst wordt het systeem van de huurprijsherziening onder de loep genomen 

(zie ook hierna). De uitzonderingen van artikel 7 §1bis WHW op de huurprijsblokkering zijn 
gebaseerd op de regeling inzake rechterlijke huurprijsherziening. In de mate dat de wettelijke 
regeling inzake huurprijsherziening wordt aangepast, moet erover worden gewaakt of een 
soortgelijke aanpassing in artikel 7 §1bis WHW tevens aangewezen is.  

 

                                                           
468 Aldus zou het risico bestaan dat die voorgaande overeenkomst al een (niet-toegelaten) hogere huurprijs zou 
bevatten dan bij het begin van de relevante negenjarige periode. 
469 

Zie nader: N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen (ed.), 
Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, nr. 347. 
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b. Wat betreft de doeltreffendheid wordt gewezen op de problematische afdwingbaarheid van de 
bepaling doordat de huurder zelden over voldoende kennis zal beschikken om na te gaan of artikel 7, 
§1bis WHW werd nageleefd. 
 
Dit laatste is geheel terecht. 
 
§ 2  Beleidsopties en effecten 
 

a. Algemeen 
 
In de mate dat er voor woninghuurovereenkomsten in het algemeen in een huurprijsregulering zou 
worden voorzien, zou dit het ‘misbruik van korte duur-overeenkomsten’ dat artikel 7 §1bis WHW 
beoogt, kunnen beïnvloeden. De samenhang tussen die bepalingen moeten dan ook in het oog 
worden gehouden. 
 

b. Beleidsoptie 2: aanpassen van de bestaande regeling 
 
De tweede beleidsoptie bestaat in het verder omkaderen van de huidige regelgeving met het oog op 
een verhoogde afdwingbaarheid. In de werkgroep werden enkele voorstellen gedaan.  
 
Drie suggesties worden gedaan:  

- het verplicht voegen van een kopie van de vorige overeenkomst 
- het toezicht op de vorige overeenkomst mogelijk maken (bv. door een inzagerecht voor 

huurdersbonden) 
- het verplicht opnemen van de huurprijs van de vorige overeenkomst bij de registratie 

 
Nog los van de privacy-vraag en de vraag of Vlaanderen bevoegd is voor wijzigingen inzake registratie 
van huurcontracten, lijken mij alle opties ondoeltreffend, en minstens onvoldoende, omdat daaruit 
niet alle relevante informatie blijkt, bijvoorbeeld hoe de overeenkomst werd beëindigd en of die 
overeenkomst de eerste overeenkomst van de negenjarige keten is. 
 
Nieuw voorstel: een mogelijke optie bestaat m.i. erin dat bij elke huurovereenkomst van korte duur 
de overeenkomst een verplichte clausule moet bevatten waarin de verhuurder verklaart dat artikel 7 
§1bis WHW (waarbij de tekst van die bepaling integraal wordt weergegeven) is nageleefd. Die 
clausule kan verder worden gepreciseerd, doordat bijvoorbeeld moet worden geschrapt wat niet 
past: artikel 7§1bis WHW is niet van toepassing/werd nageleefd. Er kan verder worden overwogen 
dat moet worden gemotiveerd waarom bijvoorbeeld artikel 7§1bis WHW niet van toepassing is (bv. 
omdat de vorige overeenkomst niet van korte duur was; wel van korte duur was maar niet door de 
verhuurder werd opgezegd enz.). Indien artikel 7 §1bis WHW wel van toepassing is in het concrete 
geval, kan de verhuurder worden verplicht om te motiveren waarom die bepaling in casu is 
nageleefd (door aan te geven dat de huurprijs gelijk is gebleven en te preciseren of die prijs al dan 
niet werd geïndexeerd of in voorkomend geval aan te geven dat in casu de uitzonderingen op artikel 
7 §1bis WHW van toepassing zijn, namelijk dat de normale huurwaarde van het goed is gestegen met 
ten minste 20% ingevolge nieuwe omstandigheden, of met ten minste 10% ingevolge werken in het 
gehuurde goed.  

Dit voorstel biedt enkele voordelen. Vooreerst gelden hier niet de kritieken die werden 
geformuleerd op de in de werkgroep gedane suggesties. De privacy wordt niet, minstens niet 
onredelijk aangetast. De vraag naar de bevoegdheid inzake registratie van huurcontracten is niet aan 
de orde. De informatie is niet partieel, namelijk blijft niet beperkt tot de huurprijs. De ingreep geldt 
ook enkel maar korte duur-overeenkomsten. 
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 Als nadeel geldt dat de huurder geen garantie krijgt van de waarachtigheid van die verklaring. 
Maar de doelmatigheid van de bepaling verhoogt, doordat minstens de preventieve werking 
toeneemt. Deze optie lijkt alleszins meer aangewezen dan beleidsopties 1 en 2. 

c. Beleidsoptie 3: afschaffen van artikel 7 §1bis WHW 
 
De motivering dat het beter zou zijn “om de woonzekerheid te bevorderen door kortlopende 
overeenkomsten minder aantrekkelijk te maken”, lijkt me zeer betwistbaar, om de volgende 
redenen. 

Ten eerste omdat artikel 7 §1bis WHW enkel een specifiek misbruik van korte duur-
overeenkomsten beoogt, namelijk het systematisch beëindigen van zulke overeenkomsten en het 
afsluiten van nieuwe zulke overeenkomsten met een andere huurder. De korte duur-
overeenkomsten op zich worden niet als problematisch beschouwd. Daaruit blijkt dan ook geen 
enkele nood om zulke overeenkomsten “minder aantrekkelijk te maken”. Bovendien wordt het 
vermijden van het specifieke misbruik niet afgewogen tegen de argumenten op grond waarvan de 
mogelijkheid van korte duur-overeenkomsten werd gecreëerd. 

Met deze beleidsoptie gaat ook de stok achter de deur verloren. Artikel 7 §1bis WHW kan dan in 
het geheel niet meer worden ingeroepen. Bovendien speelt die bepaling dan zelfs geen enkele 
ontradende/preventieve rol meer. 
 

II. Indexering van basishuurprijs 
 
§ 1 Probleemanalyse 
 
De vastgestelde juridisch-technische problemen (indexering na huurprijsherziening) en 
ondoeltreffendheden (indexering en mondelinge huurovereenkomsten) zijn terecht.  
 
Een juridisch-technisch discussiepunt dat niet aan bod komt in de Synthesetekst is de vraag of de 
indexering van rechtswege, voorzien in artikel 6 WHW, geldt indien een mondelinge 
huurovereenkomst op schrift wordt gesteld met toepassing van artikel 1bis WHW.470 In het raam van 
een aanpassing van de woninghuurwet, lijkt het aangewezen ook dit discussiepunt uit te klaren.  
 
§ 2  Beleidsopties en effecten 
 
De consensus in de werkgroep over de indexering na een huurprijsherziening kan worden bijgevallen.  
 
Wat de indexering bij mondelinge huurovereenkomsten betreft, is de werkgroep uiteindelijk 
unaniem van oordeel dat het de voorkeur verdient om de wet op dit punt niet aan te passen. 
Niettemin werden in de probleemanalyse, wat betreft de doeltreffendheid, twee problemen 
vastgesteld. Enerzijds is er de onzekerheid, gelet op mogelijke bewijsproblemen (I). Anderzijds is er 
de – merkwaardige – vaststelling dat de regeling van artikel 6 WHW voor schriftelijke 
woninghuurovereenkomsten strenger is dan de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1728bis 
Burgerlijk Wetboek, die geldt bij mondelinge woninghuurovereenkomsten voor zover indexering 
werd bedongen (II).  
 
In de werkgroep bestond consensus om de wet niet aan te passen wat betreft de indexering van 
mondelinge woninghuurovereenkomsten opdat de huidige regeling een “belangrijke stok achter de 
deur” kan blijven en omdat bij een indexering van rechtswege bij mondelinge huurovereenkomsten 
het bewijsprobleem wordt verschoven naar het bewijs van de gebeurlijke (uitdrukkelijke) uitsluiting 
van indexering. Die argumenten betreffen echter enkel de eerstgenoemde ondoeltreffendheid en de 

                                                           
470 Zie over die discussie: N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen 
(ed.), Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, nr. 365. 
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problematiek van het al dan niet van rechtswege inbegrepen zijn van een indexeringsbeding (I), maar 
niet de vaststelling dat de regeling van artikel 6 WHW voor schriftelijke woninghuurovereenkomsten 
strenger is dan de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1728bis Burgerlijk Wetboek, die geldt bij 
mondelinge woninghuurovereenkomsten voor zover indexering werd bedongen. De vraag rijst dan 
ook waarom niet wordt overwogen om de woninghuurwet (enkel) in die zin aan te passen dat voor 
zover de mogelijkheid van indexering bij mondelinge woninghuurovereenkomst werd 
overeengekomen (en kan worden bewezen), het regime van artikel 6 WHW van toepassing is. 
 

III. Herziening van basishuurprijs 
 
§ 1 Probleemanalyse 
 
Bij de probleemanalyse zoals weergegeven in de Synthesetekst passen de volgende opmerkingen. 
 
Als tweede juridisch-technisch knelpunt vermeldt de Synthesetekst dat er niet enkel discussie 
bestaat of huurprijsherziening kan worden gevraagd wanneer de werken geheel of gedeeltelijk 
bekostigd worden d.m.v. premies of subsidies maar ook indien het gaat om de uitvoering van werken 
waartoe de verhuurder verplicht is op grond van artikel 2, §1 en §2 WHW. Wat dat laatste betreft, 
bepaalt artikel 7 §1, lid 3 WHW nochtans uitdrukkelijk: “met uitzondering van de werken die 
noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 2, 
eerste lid”. Op dat punt bestaat er geen discussie. Dit zogenaamd knelpunt komt ook verder bij 
Beleidsopties en effecten in de Synthesetekst niet meer aan bod.  
 
Inzake doeltreffendheid werpt de Synthesetekst de vraag op of de temporele beperking van de 
mogelijkheid van een rechterlijke huurprijsherziening niet te beperkend is in geval van werken op 
kosten van de verhuurder. Bij de beleidsopties en effecten wordt echter uitsluitend (althans zo lijkt 
het) de temporele beperking van de minnelijke huurprijsherziening bekeken. 
 
§ 2  Beleidsopties en effecten 
 

A. Gehanteerde referentiecriteria 
 
Terecht wordt in de probleemanalyse erop gewezen dat voor de drempelvoorwaarden de eisbare 
huurprijs een rol speelt, althans volgens de letter van de wet.471 Aangezien de huurprijs subjectieve 
elementen kan bevatten en (althans de lege lata) niet noodzakelijk overeenstemt met de 
huurwaarde kunnen aldus subjectieve elementen de drempelvoorwaarden beïnvloeden. 
 
In de werkgroep bestond echter consensus over het behoud van de huidige regeling, op grond van de 
volgende motivering, die telkens kan worden bekritiseerd. 
 

- Argument 1: hoewel bij een om subjectieve redenen lage huurprijs snel aan de 
drempelvoorwaarden kan zijn voldaan, moet de wijziging van de normale huurwaarde het 
gevolg zijn van nieuwe omstandigheden. In dat geval zou de huurder zich dus kunnen 
beroepen op de afwezigheid van nieuwe omstandigheden om te voorkomen dat de huurprijs 
wordt verhoogd. 

 
Dit argument is voor kritiek vatbaar. Precies omdat de vereiste 20% sneller kan worden 
behaald bij een lage huurprijs, is een beperkte(re) impact van nieuwe omstandigheden 
voldoende om aan de drempelvoorwaarden te voldoen. Ligt de basishuurprijs echter boven 

                                                           
471 Zie kritisch en genuanceerd: N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van 
Oevelen (ed.), Woninghuur, Brugge, die Keure, 2009, nr. 431 e.v. 
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de huurwaarde, dan kan het zijn dat er bij dezelfde feitelijke context en aldus bij geheel 
identieke nieuwe omstandigheden met dezelfde impact op de normale huurwaarde niet aan 
de drempelvoorwaarden kan worden voldaan. Voor dat verschil in behandeling lijkt geen 
redelijke verantwoording te zijn. Noteer daarbij dat het ook om een huurprijsherziening naar 
beneden kan gaan, waardoor een huurder, ondanks nieuwe omstandigheden, louter omdat 
de eisbare huurprijs niet conform de basishuurprijs is, geen huurprijsverlaging zou kunnen 
verkrijgen. De vereiste nieuwe omstandigheden kunnen aldus de eventuele subjectieve 
elementen in de huurprijs niet zonder meer neutraliseren.  
 

- Argument 2: gelet op het vorige argument (dat echter betwistbaar is, zoals hierboven 
aangetoond), zou er enkel een probleem zijn bij de huurprijsherziening na het uitvoeren van 
werken. Toch wensen CIB Vlaanderen en het Vlaams Huurdersplatform de vergelijking met 
de eisbare huurprijs te behouden. De eisbare huurprijs is gekend; het retroactief bepalen van 
de normale huurwaarde bij aanvang van de overeenkomst lijkt daarentegen een erg 
complexe en zelfs onhaalbare opdracht voor de vrederechter. Dit zou de rechtszekerheid in 
het gedrang brengen. 

 
Dit argument gaat er echter geheel aan voorbij dat precies bij de herziening wegens 
uitvoeren van werken zelfs de lege lata al moet worden vergeleken met de normale 
huurwaarde in plaats van met de eisbare huurprijs. In geval van werken bepaalt de wet dat 
verhoging van de huurprijs mogelijk is, indien de normale huurwaarde van het gehuurde 
goed met ten minste 10 % van de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare 
huurprijs is gestegen ten gevolge van werken op kosten van de verhuurder in het gehuurde 
goed (art. 7, § 1, lid 3 WHW). De wet spreekt helemaal niet over een vergelijking tussen de 
normale huurwaarde en de eisbare huurprijs. Vereist wordt dat de huurwaarde met minstens 
10 % van de eisbare huurprijs is gestegen. Bedraagt de eisbare huurprijs bijvoorbeeld 300 
euro, dan moet de huurwaarde met 30 euro gestegen zijn. De eisbare huurprijs dient enkel 
ter vaststelling van de omvang waarmee de huurwaarde moet zijn gestegen, en dus in 
vergelijking met wat de huurwaarde met die omvang moet zijn gestegen. De wet preciseert 
niet waarmee de normale huurwaarde moet worden vergeleken. Het ligt voor de hand dat 
het referentiecriterium de huurwaarde is op het aanvangstijdstip van de referentieperiode, 
namelijk het sluiten van de overeenkomst of de laatste huurprijsherziening. Het is daarbij 
duidelijk dat de concrete omvang van de huurprijs een invloed heeft op de vervulling van de 
drempelvoorwaarde (bij een huurprijs van 200 euro moet de huurwaarde stijgen met 20 
euro, terwijl voor hetzelfde gehuurde goed bij een huurprijs van 500 euro de stijging 50 euro 
moet bedragen). 
 
Het argument voor het behoud van de huidige regeling, namelijk de rechtszekerheid, gaat, 
minstens voor de herziening na werken, uit van een verkeerde rechtsopvatting. Dat 
argument zou omgekeerd net pleiten voor een wetswijziging. 

 
Meer algemeen: het systeem dat de wet vooropstelt betreffende de wijziging van de huurwaarde 
door nieuwe omstandigheden heeft inderdaad het voordeel dat de rechter het referentiecriterium 
eenvoudig(er) kan vaststellen, doordat de eisbare huurprijs aanstonds duidelijk is, terwijl de 
huurwaarde ten tijde van het sluiten van het contract (of de laatste herziening) een grondiger 
onderzoek vergt en moeilijker is indien hiervoor min of meer ver moet worden teruggegaan in de 
tijd. Hiertegenover staat dat een dergelijk onderzoek wel wordt voorgeschreven bij de wijziging van 
de huurwaarde door werken. En als quod plerumque fit geldt dat de bedongen huurprijs 
overeenstemt met de normale huurwaarde, zodat die huurprijs alleszins een indicatie geeft van de 
toenmalige huurwaarde. Meer nog, men kan zelfs verdedigen dat de rechter de bedongen (of 
herziene) huurprijs als referentiepunt mag nemen, tenzij een van de partijen aannemelijk maakt dat 
die prijs niet overeenstemt met de toenmalige normale huurwaarde. Bovendien valt er iets voor te 
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zeggen dat, indien de huurprijs reeds hoger lag dan de huurwaarde, bij stijging van de huurwaarde 
minder snel behoefte is aan een verhoging van de huurprijs, en indien de huurprijs lager ligt dan de 
huurwaarde, bij een daling van de huurwaarde een verlaging van de huurprijs zich minder snel 
noodzakelijk is. Op het eerste gezicht lijkt de verhuurder respectievelijk de huurder gedurende een 
zekere periode te hebben kunnen genieten van een te hoge respectievelijk te lage huurprijs. 
Hiertegenover staat dan weer dat de herziening niet is bedoeld om initiële verschillen tussen de 
huurprijs en huurwaarde recht te trekken, terwijl de concrete bepaling van de huurprijs een invloed 
heeft op de vervulling van de drempelvoorwaarde. Daarbij komt dat bijvoorbeeld een huurprijs hoger 
dan de huurwaarde kan zijn ingegeven door persoonlijke motieven (bv. gehuurd goed is gelegen 
vlakbij werkplaats van de huurder). Bij eenzelfde stijging van de huurwaarde is niet duidelijk waarom 
hier minder snel een herziening mogelijk moet of mag zijn. De context is immers in dezelfde mate 
gewijzigd. 
 
Een systeem waarbij de normale huurwaarde moet worden vergeleken met de huurprijs leidt in de 
praktijk voornamelijk tot onbillijke gevolgen indien de huurprijs niet volledig in geld is bepaald, 
bijvoorbeeld indien de huurwaarde bij het sluiten van het contract 600 euro is en de huurder zich 
verbindt tot een huurprijs van 500 euro en een uitgebreidere herstellings- en onderhoudsplicht 
(zonder dat sprake is van een renovatiecontract). Bij een daling van de huurwaarde kan mogelijk de 
drempel niet worden gehaald bij vergelijking met de eisbare huurprijs, maar wel bij vergelijking 
tussen de respectieve huurwaarden. Hetzelfde geldt indien de huurprijs werd bedongen, alle kosten 
en lasten incluis. In dat geval ligt de eisbare huurprijs hoger dan de huurwaarde, zodat bij een stijging 
van de huurwaarde, de drempelvoorwaarde minder snel wordt gehaald. 
 
Het criterium dat de huurwaarde een bepaald percentage hoger of lager moet zijn dan de huurprijs, 
heeft aldus voornamelijk het (ongewenste) gevolg dat, enerzijds, de omvang van de vastgestelde 
huurprijs een invloed heeft op de drempelvoorwaarde, en dat, anderzijds, sommige gevallen 
kennelijk onterecht niet aan de drempelvoorwaarde lijken te (kunnen) voldoen, terwijl ingevolge een 
wijziging in de huurwaarde een herziening wel mogelijk zou moeten zijn. Een vergelijking tussen de 
huurwaarden biedt het voordeel dat abstractie wordt gemaakt van de concrete huurprijs. Zo wordt 
de vergelijking objectiever. 
 
Bovendien moet, om de invloed van de nieuwe omstandigheden of de uitgevoerde werken op het 
verschil tussen de huurprijs en de normale huurwaarde te beoordelen, steeds worden uitgegaan van 
de huurwaarde bij het sluiten van het contract of de laatste huurprijsherziening. Immers, het verschil 
tussen de huurprijs en de huurwaarde bij de contractsluiting of de laatste herziening kan nooit een 
nieuwe omstandigheid of het gevolg van werken zijn. De facto vergelijkt men hierdoor de respectieve 
huurwaarden, waarbij het aandeel van de nieuwe omstandigheden of werken wordt nagegaan in het 
verschil tussen die huurwaarden. In de rechtspraak en de rechtsleer is overigens zeer vaak sprake van 
een stijging of daling van de (normale) huurwaarde, terwijl de normale huurwaarde enkel maar kan 
stijgen of dalen ten aanzien van een andere huurwaarde. Ten aanzien van de huurprijs ligt de 
(normale) huurwaarde gewoon hoger of lager. Het lijkt dat de wetgever de voorwaarde anders heeft 
verwoord dan bedoeld (en dan vaak, minstens impliciet, wordt opgevat). 
 
De vraag rijst overigens of dit verschil in referentiecriteria daadwerkelijk door de wetgever is 
bedoeld. In de parlementaire voorbereiding zijn er enkele passages die de letter van de wettekst 
tegenspreken472. Het loutere feit dat de wettekst anders luidt, is overigens op zich geen probleem. 
Ook bij handelshuur kan rechterlijke huurprijsherziening worden gevraagd, indien de normale 
huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten minste 15 % hoger 

                                                           
472 

In de memorie van toelichting bij de artikelsgewijze bespreking van art. 7, § 1, lid 2 WHW staat immers te 
lezen dat “de verhoging of de verlaging van de huurwaarde door de rechter slechts in aanmerking (wordt) 
genomen indien zij 20 % van de eisbare huurprijs bedragen”: Parl.St. Kamer 1990-91, nr. 1357/1, p. 20. 
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of lager is dan de huurprijs die in de huurovereenkomst is bepaald of bij de laatste herziening is 
vastgesteld (art. 6 Handelshuurwet). Volgens een deel van de doctrine moeten, ondanks de letter 
van de wet, de respectieve huurwaarden worden vergeleken in plaats van een vergelijking met de 
huurprijs473. Die stelling lijkt bijval te genieten van het Hof van Cassatie474.  
 

B. Werken uitgevoerd op kosten van de verhuurder 
 
In de werkgroep bestaat er consensus dat enerzijds de mogelijkheid tot herziening niet volledig mag 
worden uitgesloten bij werken die worden betaald met subsidies of premies en dat anderzijds 
evenmin volledig abstractie moet worden gemaakt van het feit dat de werken (gedeeltelijk) met 
subsidies werden betaald. Met andere woorden zijn de betrokkenen het erover eens dat er in 
bepaalde mate rekening moet worden gehouden met premies/subsidies (door de impact van de 
aldus gefinancierde werken uit te sluiten).  
 
In beleidsoptie 1 wordt wettelijk uitdrukkelijk bepaald dat met de stijging van de huurwaarde ten 
gevolge van werken die werden bekostigd met subsidies/premies geen rekening mag worden 
gehouden. De tweede beleidsoptie kiest voor het ongewijzigd behoud van artikel 7 §1, lid 3 WHW. 
 
De tweede beleidsoptie biedt – zo wordt verdedigd in de Synthesetekst – meer flexibiliteit en ruimte 
voor de vrederechter. Dit blijft echter onduidelijk. Ofwel mag de rechter rekening houden met een 
huurwaardestijging door werken die werden gesubsidieerd, ofwel niet. Als de flexibiliteit impliceert 
dat toch in sommige omstandigheden rekening mag worden gehouden met zulke werken, dan 
berusten beide beleidsopties op een verschillende premisse, ondanks de hoger vermelde principiële 
consensus tussen de betrokkenen. Meer bepaald: beleidsoptie 1 sluit herziening uit voor zover de 
werken zouden worden gefinancierd met premies/subsidies. Werden de werken geheel gefinancierd 
met premies/subsidies, dan is geen herziening mogelijk. In de tweede beleidsoptie lijkt dat wel 
mogelijk.  
 
Het vastgestelde effect van beleidsoptie 1 dat dit nefaste gevolgen kan hebben voor sommige 
renovatieprojecten, lijkt een belangrijk nadeel, gelet op de doelstelling van de wetgever om 
renovatie en modernisering aan te moedigen. Noteer daarbij dat alleszins de huurder de voordelen 
geniet van de werken, ongeacht of die via premies/subsidies werden betaald. Bovendien wordt in de 
Synthesetekst enkele argumenten gegeven om een huurprijsherziening toe te laten bij werken die 
werden gesubsidieerd (nl. i.v.m. de temporele beperking, die ook hierna aan bod komt: zie 
Synthesetekst). 
 

C. Temporele beperking huurprijsherziening 
 
Ondanks dat onder Probleemanalyse enkel sprake is van de temporele beperking voor een 
rechterlijke huurprijsherziening, blijkt bij de bevindingen in de werkgroep voornamelijk aandacht 
voor de minnelijke huurprijsherziening. De volgende opmerkingen kunnen worden geformuleerd. 
 
Alle beleidsopties lijken (enkel) een minnelijke huurprijsherziening te betreffen, doch dit is niet 
duidelijk. Alleszins rijst de vraag hoe de eventuele versoepeling van de temporele beperking voor 
(sommige) werken op kosten van de verhuurder zich verhoudt tot de reeds bestaande minnelijke 

                                                           
473 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, nr. 785 a. Tevens: 
S. Mosselmans, “Knelpunten handelshuur. Perspectief van de magistraat” in Knelpunten Handelshuur, 
Antwerpen, Intersentia, 2007, 38 e.v. (met overzicht van mogelijke referentiecriteria en verdere verwijzingen); 
A. Pauwels en M.-T. Vrancken, “Art. 6 Handelshuurwet” in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, 
1997, nr. 4. 
474 Cass. 1 december 1966, Arr.Cass. 1966-67, 428 en RCJB 1968, 432, noot Y. Schoentjes-Merchiers. 
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huurprijsherziening enerzijds, en de rechterlijke herziening wegens werken op kosten van de 
verhuurder. Concreet: indien bijvoorbeeld een beperking wordt ingevoerd om een dergelijke 
herziening zonder tijdsbeperking te beperken tot een huurprijsstijging van 10%, dan rijst vooreerst de 
vraag of tussen de negende en zesde maand voor het verstrijken van een driejarige periode de 
verhuurder en de huurder de prijs verder mogen aanpassen. Dit lijkt nog steeds mogelijk.  
Bovendien: kan de verhuurder dan tussen de zesde en derde maand voor het verstrijken van de 
driejarige periode een verdere aanpassing vorderen bij de vrederechter indien de 10% drempel is 
voldaan? 
 
Het is verwarrend om te spreken over de invoering van een ‘derde mogelijkheid tot 
huurprijsherziening’. Thans bestaan reeds drie herzieningsmogelijkheden: een minnelijke en twee 
rechterlijke. De zogenaamd derde is dan ofwel een tweede minnelijke ofwel een derde rechterlijke 
(tenzij zou worden bedoeld dat de huidige tweede rechterlijke herziening wegens werken op kosten 
van de verhuurder zou worden hervormd, wat niet uit de tekst blijkt en waarop de opmerking in de 
vorige alinea betrekking heeft). 
 
Wat betreft de bijkomende voorwaarden: 
 

1. Minimale kwaliteitsnormen 
In zoverre het gaat om normen die kunnen worden afgedwongen, lijkt de mogelijkheid van een 
huurprijsherziening niet opportuun. Als dat niet het geval is, kan de herziening tot de nakoming 
daarvan bijdragen.  
 

2. Toestemming door de huurder 
Noteer dat voor sommige werken geen toestemming van de huurder is vereist. Dit geldt in het 
bijzonder voor werken aan de gemeenschappelijke delen.475 Is daarvoor dan geen 
huurprijsherziening te allen tijde mogelijk?  
 
Gelden voor die toestemming formele voorwaarden (bv. met het oog op een informed consent)? 
 

3. Bijkomende voorwaarden 
Als bijkomende voorwaarde wordt een beperking tot 10% van de eisbare huurprijs voorgesteld. De 
passage van de Synthesetekst C.3.3, 1, d lijkt twee elementen te verwarren, namelijk de thans 
bestaande drempelvoorwaarde voor de rechterlijke herziening wegens werken op kosten van de 
verhuurder, enerzijds, en een beperking in de omvang van de huurprijsstijging die partijen te allen 
tijde bij een wetswijziging zouden kunnen overeenkomen, anderzijds. In de mate dat het gaat om 
een minnelijke herziening, is een drempelvoorwaarde niet evident, en zou die in principe moeten 
gelinkt worden aan de normale huurwaarde. 
 
De bescherming voor de huurder is echter relatief in de mate dat een rechterlijke herziening mogelijk 
blijft indien de thans geldende 10% drempel is voldaan. Ook de lege lata kan de huurder instemmen 
met werken die een substantiële verhoging van de huurprijs tot gevolg heeft, namelijk bij de 
minnelijke herziening (waarvoor thans geen enkele boven- of ondergrens geldt) en bij de rechterlijke 
herziening (eenmaal de 10%-drempel is voldaan kan de huurprijsstijging substantieel zijn). 
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Bv. N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen (ed.), Woninghuur, 
Brugge, die Keure, 2009, 252. 
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IV. Regeling inzake kosten en lasten  
 
§ 1 Probleemanalyse 
 
Als juridisch-technisch knelpunt wordt gewezen op de afwezigheid van een wettelijk 
aanknopingspunt voor de toerekening van kosten en lasten aan de huurder resp. verhuurder. Een 
wettelijke regeling zou de rechtszekerheid kunnen bevorderen. 

Zoals hieronder bij de beleidsopties en effecten wordt opgemerkt, geldt voor de verdeling 
van de kosten en lasten het gemeenrechtelijke verdelingsprincipe.476 Er moet echter worden 
opgemerkt dat hoewel er inderdaad geen wettelijk aanknopingspunt is, er ruime eensgezindheid 
over bestaat  dat voor zover partijen niets (vrij477) overeenkomen, als principe geldt dat de 
verhuurder instaat voor kosten en lasten die te maken hebben met het eigendomsrecht van het 
gehuurde goed, terwijl kosten en lasten die verband houden met het gebruik van het gehuurde goed 
ten laste komen van de huurder.478 Het louter wettelijk vastleggen van dit principe heeft dan 
voornamelijk een informatieve functie (afhankelijk van de invulling; zie hierna).  

Een juridisch-technisch knelpunt dat niet wordt vermeld, is dat artikel 5ter WHW spreekt van 
bemiddelingskosten voor de verhuring van een onroerend goed. De woninghuurwet is echter ook van 
toepassing op roerende goederen (art. 1, §1, lid 1WHW). 
  
Inzake doeltreffendheid worden twee problemen aangehaald.  

Enerzijds het risico dat het wettelijk verbod om bepaalde kosten ten laste van de huurder te 
leggen (i.h.b. onroerende voorheffing/art. 5 WHW en bemiddelingskosten/art. 5ter WHW), zou 
(kunnen) worden omzeild door die kosten anderszins te verrekenen (via de huurprijs resp. via kosten 
voor plaatsbeschrijving of dossierkosten). M.i. rijst de vraag of er betrouwbare elementen zijn om 
aan te nemen dat de kost van de onroerende voorheffing wordt verrekend in de huurprijs. Als dat al 
zo is, is het wel zo dat de huurprijs in ieder geval vastligt en eventuele stijgingen van de onroerende 
voorheffing niet zal volgen. Bovendien heeft de huurder een duidelijk beeld van de totale kost.479 

Daarnaast rijst de vraag of het doorrekenen van de bemiddelingskosten via kosten voor 
plaatsbeschrijving of dossierkosten nu reeds niet op grond van artikel 5ter WHW in sommige 
gevallen kan worden bestreden.480 

Anderzijds de vaststelling dat de mogelijkheid onder de woninghuurwet om de kosten en 
lasten forfaitair vast te leggen haar oorzaak vindt in het feit dat het in sommige oude woningen met 
verschillende huurders onmogelijk zou zijn om individuele tellers te plaatsen. Er wordt opgemerkt 
dat in het sociale huurstelsel voor zulke gevallen criteria zijn voorzien op basis waarvan toch kan 
worden verrekend op basis van de werkelijke kosten en lasten (zie Sociaal Huurbesluit). Deze laatste 
probleemstelling komt echter niet meer aan bod bij de beleidsopties en effecten. Er is geen voorstel 
om hieraan eventueel te remediëren. De vraag rijst inderdaad of het opportuun is om voor elke 
woninghuurovereenkomst (zowel onderste als bovenste segment) verplicht met werkelijke kosten en 
lasten te werken en een forfaitaire regeling zonder meer uit te sluiten. Een forfait biedt een aantal 
voordelen, waaronder eenvoud. Inzake woninghuur wordt bovendien in een bescherming voorzien 
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N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen (ed.), Woninghuur, 
Brugge, die Keure, 2009, nr. 462. 
477 Inzake woninghuur is de contractvrijheid beperkt doordat de onroerende voorheffing noch 
bemiddelingskosten ten laste van de huurder mogen worden gelegd (art. 5 resp. 5ter WHW). 
478 M. Dambre, “Rechten en verbintenissen van de huurder” in M. Dambre, B. Hubeau en S. Stijns (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, die Keure, 2006, nr. 1020. 
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Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de ratio voor het verbod op het ten laste van de huurder 
leggen van de onroerende voorheffing, nl. vermijden dat de huurder door het aangaan van de huur zou 
gehouden zijn tot een verplichting die niet nauwkeurig in de overeenkomst is omschreven en waarvan de 
grootte kan wijzigen (zie Synthesetekst, p. 119). 
480 Zie N. Carette, “Financiële aspecten van de woninghuurovereenkomst” in A. Van Oevelen (ed.), Woninghuur, 
Brugge, die Keure, 2009, nr. 473. 
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om te vermijden dat er een (te grote) kloof zou bestaan of ontstaan tussen de werkelijke en de 
forfaitaire kosten en lasten, doordat elke partij te allen tijde de herziening van de forfait of de 
omzetting naar werkelijke kosten kan vorderen (art. 7 §2 WHW).  
 
§ 2  Beleidsopties en effecten 
 

A. Afwezigheid verdelingsprincipe 
 
Ter remediëring van het vastgestelde juridisch-technisch probleem van de afwezigheid van wettelijk 
verdelingsprincipe zijn huurders- en verhuurdersorganisaties het er blijkbaar over eens om een 
algemeen principe in de wet te schrijven, dat via concrete lijsten in een uitvoeringsbesluit verder 
wordt verduidelijkt, via een technische werkgroep. 
 Als algemeen principe wordt voorgesteld om te bepalen dat de kosten en lasten die 
verbonden zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten op het onroerend goed ten 
laste vallen de verhuurder, terwijl de kosten die te maken hebben met het gebruik van de gehuurde 
woning voor rekening van de huurder zijn. 
 
Bij de voorgestelde wetswijziging past een aantal bedenkingen. 
  

(i) Het valt op dat het voorgestelde algemene principe quasi identiek is aan het 
gemeenrechtelijke verdelingsprincipe dat thans reeds geldt inzake woninghuur. Materieel gezien lijkt 
er dan ook weinig te veranderen. Om die reden is de stelling bij effecten voor de huurder en 
verhuurder dat “de huurder verantwoordelijk (wordt) voor de kosten die voortvloeien uit het gebruik 
van de gehuurde woning (…)”481 misleidend. De huurder wordt daarvoor niet verantwoordelijk als het 
principe wettelijk wordt verankerd; hij is dat thans reeds. Om dezelfde reden is het betwistbaar om 
als effect voor te stellen dat door de invoering van een algemeen verdelingsprincipe een houvast 
wordt geboden en er geen leemtes ontstaan. Het wettelijk verankeren van het thans reeds geldende 
principe lijkt dan ook louter een informatieve functie te vervullen. Ten onrechte wordt de indruk 
gewekt dat omdat de woninghuurwet geen verdelingscriterium bevat, er geen criterium ìs. 
  

(ii) Ook bij de formulering van het algemene principe rijzen enkele vragen. Ten eerste is er 
sprake van kosten en lasten die verbonden zijn met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten 
op het onroerend goed482 (…). Krachtens artikel 1 §1, lid 1 WHW kan de woninghuurwet echter ook 
van toepassing zijn op roerende goederen. Is het een bewuste keuze om de roerende goederen 
buiten het algemene principe te laten? Wat is daarvan de verantwoording en kan dit de toets met 
het gelijkheidsbeginsel doorstaan? Indien de roerende goederen niet moeten worden uitgesloten, 
lijkt het aanwezen de term ‘woning’ te hanteren. 
 Ten tweede wordt wat de huurder betreft enkel over kosten gesproken. Er is geen 
uitdrukkelijke motivering waarom niet wordt gesproken van ‘kosten en lasten’ (zie nochtans bv. 
bijlage III Sociaal Huurbesluit). 
 Ten derde vallen de kosten verbonden met het bezit en de uitoefening van zakelijke rechten 
op het onroerend goed (waarschijnlijk beter: woning) ten laste van de verhuurder. Het is onduidelijk 
wat wordt bedoeld met de uitoefening van het zakelijk recht. De formulering lijkt cumulatief: bezit én 
uitoefening (en niet alternatief: bezit of uitoefening). Welke uitoefening van het zakelijk recht is 
vereist? Vallen kosten en lasten die enkel betrekking hebben op het titularis zijn van een zakelijk 
recht dan niet ten laste van de verhuurder? Kan overigens het louter titularis zijn van een zakelijk 
recht niet volstaan? Er wordt niet gemotiveerd waarom de kosten en lasten ten laste van de 
verhuurder worden beperkt door tevens de uitoefening van de zakelijke rechten te vereisen. Wel is 

                                                           
481 Synthesetekst p. 155 (eigen cursering). 
482 Eigen cursivering.  
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het zo dat het inderdaad de voorkeur verdient om het zakelijk recht als criterium te nemen en niet 
(louter) eigendom. Een verhuurder hoeft geen eigenaar te zijn van het verhuurde goed.483 
  

(iii) Wat is het statuut van het algemene principe: bindend, of is het enkel een aanvullend 
verdelingscriterium, voor zover de partijen in de overeenkomst niets anders hebben voorzien? De 
Synthesetekst is op dat punt niet duidelijk. Gelet op artikel 12 WHW is het uitgangspunt dat dit 
verdelingsprincipe dwingend wordt. Indien dat het geval is, moet men zich er van bewust zijn dat 
deze wijziging niet louter een eventuele verduidelijking zou brengen (voor zover nodig), maar dat ook 
materieel bekeken het uitgangspunt van de contractvrijheid wordt verlaten voor een dwingende 
verdeling. 
 Indien het algemene principe bindend is (of liever: wordt), dan wordt het voor de partijen 
zeer delicaat om alle onduidelijkheid weg te nemen door voor kosten en lasten die niet op de 
concrete lijst vermeld staan contractueel een regeling uit te werken. Indien de rechter immers 
oordeelt dat het akkoord van de partijen niet spoort met het wettelijke criterium, dan is die regeling 
vernietigbaar, zelfs indien hun contractuele regeling louter verduidelijkend was bedoeld en ervan 
werd uitgegaan dat het spoorde met het algemene criterium. Dit kan opnieuw tot onzekerheid 
leiden. 
  

(iv) Voor zover het algemene principe niet dwingend zou worden voorzien in de 
woninghuurwet, rijst de vraag of is overwogen om het (aldus louter suppletieve) algemene principe 
op te nemen in het gemene huurrecht. 
  

(v) Ook het voorstel om het algemene criterium te laten uitwerken in een uitvoeringsbesluit 
roept enkele bedenkingen op. 
 Is die concrete lijst bindend? De synthesetekst is tegenstrijdig door enerzijds te stellen dat 
het een “richtinggevende” lijst is484, en anderzijds dat “een lijst wordt samengesteld van kosten die 
aan de huurder of de verhuurder mogen worden aangerekend”, waarbij het zelf gecursiveerde 
‘mogen’ lijkt te wijzen op een bindende regeling. Deze vraag hangt samen met het al dan niet 
bindende karakter van het algemene principe. 
  

B. Doorrekenen van onroerende voorheffing, bemiddelingskosten en kosten voor laattijdige 
registratie 

 
Zoals hierboven bij de probleemanalyse toegelicht, is de consensus binnen de werkgroep om op dit 
punt de wet niet te wijzigen aannemelijk. 
 
  

                                                           
483 Bv. Dekkers-Verbeke, Carette & Vanhove, Handboek Burgerlijk Recht, III, Antwerpen, Intersentia, 2007, nr. 
1021. 
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Synthesetekst C.4.1, 2. en 3. 
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