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Situering van het onderzoek 

Het voorliggende rapport sluit aan bij de onderzoeksprojecten inzake het woninghuurrecht die door 

het  Steunpunt Wonen  in  de  periode  2013‐2015  werden  uitgevoerd1.  Deze  onderzoeksprojecten 

kenden  een  grote  betrokkenheid  van  middenveldsorganisaties,  vertegenwoordigers  van  de 

administratie Wonen‐Vlaanderen en academici, terwijl de rechtspraak in mindere mate aan bod kwam. 

Dit vervolgproject wil dan ook een aanvulling zijn op de voorgaande trajecten en diverse topics uit het 

woninghuurrecht  analyseren  vanuit  de  rechtspraktijk.  De  bijkomende  analyse  van  toepassingen, 

knelpunten  en  oplossingen  uit  de  rechtspraak  geeft  namelijk  een  meer  volledig  beeld  van  het 

functioneren  van  het  huidige  juridische  kader.  Daarbij wil  dit  onderzoek  eveneens  een  bron  van 

inspiratie betekenen voor toekomstige beleidsinitiatieven. 

Na een verkennende studie werden door een begeleidingsgroep vier thema’s uit het woninghuurrecht 

vastgelegd om verder te onderzoeken.  

Het gaat meer bepaald om volgende topics: 

a. Samenwonen en feitelijke samenleving: gevolgen voor huurder en verhuurder? 

b. De plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade 

c. Totstandkoming, vorm en bewijs van woninghuurovereenkomsten 

d. Vervreemding  van  de  huurwoning:  gevolgen  voor  de  huurder  en  (oorspronkelijke) 

verhuurder? 

Het onderzoek werd vervolgens uitgevoerd door middel van een klassiek  juridisch onderzoek, met 

name een studie van wetgeving, rechtsleer en (vooral) rechtspraak. In het bijzonder was de bedoeling 

om ook niet‐gepubliceerde  rechtspraak  te analyseren. Daartoe werd een oproep geformuleerd via 

middenveldsorganisaties  en  het  Koninklijk  Verbond  van  de  Vrede‐  en  Politierechters.  Ook  alle 

(afdelings)voorzitters  van  de  Rechtbanken  van  Eerste  Aanleg  in  Vlaanderen  en  Brussel  werden 

aangeschreven met de vraag om vonnissen binnen de voornoemde materies te kunnen consulteren. 

De Verenigde Eigenaars en dhr. Daniël Van den Bossche, afdelingsvoorzitter van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg Oost‐Vlaanderen ‐ afdeling Gent, willen we uitdrukkelijk bedanken voor de bereidwillige 

medewerking die zij aan deze oproep hebben verleend. 

Hierna  wordt  voor  elk  thema  een  selectie  van  de meest  relevante  wetgeving  weergegeven  (I.). 

Vervolgens wordt telkens het huidige juridische kader en de bedoeling van de wetgever geschetst, net 

zoals de lacunes of knelpunten die in de rechtspraktijk worden ervaren (II.). In een laatste onderdeel 

worden voor elk topic conclusies en beleidsaanbevelingen geformuleerd, voortbouwend op inzichten 

verworven uit een vergelijking met de toepasselijke regelgeving in Frankrijk en Nederland, net als de 

mogelijkheden en beperkingen van het bevoegdheidsrechtelijk kader (III.). Als bijlage werd tot slot een 

overzicht opgenomen van alle niet‐gepubliceerde vonnissen waarnaar in het rapport wordt verwezen. 

Deze vonnissen kunnen worden geraadpleegd via het onderzoeksteam.   

                                                            
1: HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Regionalisering van de federale huurwetgeving, Leuven, Steunpunt Wonen, 2013, 
118 p.; HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake 
duur en opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt Wonen, 2014, 180 p. en HUBEAU, B. & 

VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroep “Toegang, selectie 
en discriminatie”, “Procedure en bemiddeling” en “Huurprijs”, resultaten wegingsoefening en aanbevelingen 
expertencommissie, leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 250 p. 
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THEMA I: SAMENWONEN EN FEITELIJKE SAMENLEVING: GEVOLGEN VOOR HUURDER EN VERHUURDER? 

I. SELECTIE VAN REGELGEVING 

Art. 215 Burgerlijk Wetboek 
§ 1 De ene echtgenoot kan zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of om niet onder 
de levenden beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste 
woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren. 
Hij kan zonder die instemming evenmin onder bezwarende titel of om niet onder de levenden beschikken over 
het huisraad dat aanwezig is in het goed dat het gezin tot voornaamste woning dient, noch dat huisraad in 
pand geven. 
Indien de echtgenoot wiens instemming vereist is, deze zonder gewichtige redenen weigert, kan de andere 
echtgenoot zich door de familierechtbank laten machtigen om de handelingen alleen te verrichten. 
§ 2 Het recht op de huur van het onroerend goed dat een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs vóór het 
huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot voornaamste woning dient, behoort aan beide echtgenoten 
gezamenlijk, niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst. 
De opzeggingen, kennisgevingen en exploten betreffende die huur moeten gezonden of betekend worden aan 
elk der echtgenoten afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk. Elk van de echtgenoten kan 
evenwel de nietigheid van deze documenten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden of van deze 
laatste uitgaan, slechts inroepen indien de verhuurder kennis heeft van hun huwelijk. 
Elk geschil tussen de echtgenoten omtrent de uitoefening van dat recht wordt beslist door de familierechtbank. 
De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op handelshuurovereenkomsten, noch op 
pachtcontracten. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1 W. 14 juli 1976 (B.S., 18 september 1976). 
§ 1 gewijzigd bij art. 24, 1° Wet 30 juli 2013 (BS 27 september 2013 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2014 
(art. 274). 
§ 2 gewijzigd bij art. 3 W. 20 februari 1991 (B.S., 22 februari 1991) en bij art. 24, 2° Wet 30 juli 2013 
(BS 27 september 2013 (ed. 2)), met ingang van 1 september 2014 (art. 274). 

Art. 222 Burgerlijk Wetboek 
Iedere schuld die door een der echtgenoten wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding en de opvoeding 
van de kinderen, verbindt de andere echtgenoot hoofdelijk. 
Deze is echter niet aansprakelijk voor schulden die, gelet op de bestaansmiddelen van het gezin, buitensporig 
zijn. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1 W. 14 juli 1976 (B.S., 18 september 1976 

Art. 745bis Burgerlijk Wetboek 
§ 1 Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat, 
verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap. 
Wanneer de overledene andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle 
eigendom van het deel van de eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van 
diens eigen vermogen. 
Wanneer de overledene geen erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle 
eigendom van de gehele nalatenschap. 
§ 2 De langstlevende echtgenoot heeft bovendien het vruchtgebruik van de goederen onderworpen aan het 
recht van wettelijke terugkeer waarin de artikelen 366, § 1 en 2, 747 en 766 voorzien, tenzij in de akte van 
schenking of in het testament anders is bepaald. 
§ 3 De langstlevende echtgenoot verkrijgt als enige, met uitsluiting van alle andere erfgenamen, het recht op de 
huur van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de overledene tot 
gemeenschappelijke verblijfplaats diende. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 8 W. 14 mei 1981 (B.S., 27 mei 1981). 
§ 1 gewijzigd bij art. 69 W. 31 maart 1987 (B.S., 27 mei 1987). 
§ 3 ingevoegd bij art. 5 W. 28 maart 2007 (B.S., 8 mei 2007 (tweede uitg.)). 
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Art. 745octies Burgerlijk Wetboek 
§ 1 De langstlevende wettelijk samenwonende verkrijgt, met welke erfgenamen hij ook tot de nalatenschap 
komt, het vruchtgebruik van het onroerend goed dat tijdens het samenwonen het gezin tot gemeenschappelijke 
verblijfplaats diende en van het daarin aanwezige huisraad.  
De langstlevende wettelijk samenwonende verkrijgt als enige, met uitsluiting van alle andere erfgenamen, het 
recht op de huur van het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap van de vooroverleden 
wettelijk samenwonende het gezin tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende en verkrijgt het vruchtgebruik 
van het daarin aanwezige huisraad. 
De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de langstlevende wettelijk samenwonende een 
afstammeling is van de vooroverleden wettelijk samenwonende. 
§ 2 Niettegenstaande enig andersluidend beding kan ieder die de blote eigendom verkrijgt, eisen dat een 
boedelbeschrijving van het huisraad en een staat van de gemeenschappelijke verblijfplaats wordt opgemaakt. 
§ 3 De regels inzake het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot die zijn opgenomen in 
de artikelen 745quater tot 745septies zijn van overeenkomstige toepassing op het vruchtgebruik van de 
langstlevende wettelijk samenwonende. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 7 W. 28 maart 2007 (B.S., 8 mei 2007 (tweede uitg.)). 

Art. 1197 Burgerlijk Wetboek 
Een verbintenis is hoofdelijk tussen verscheidene schuldeisers, wanneer de titel uitdrukkelijk aan ieder van hen 
het recht geeft om betaling van de gehele schuld te eisen en de betaling aan een van hen gedaan de 
schuldenaar bevrijdt, ook al is het voordeel van de verbintenis splitsbaar en deelbaar tussen de onderscheidene 
schuldeisers. 

Art. 1200 Burgerlijk Wetboek 
Er bestaat hoofdelijkheid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, zodat ieder 
voor het geheel kan worden aangesproken, en de betaling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars 
jegens de schuldeiser bevrijdt. 

Art. 1217 Burgerlijk Wetboek 
Een verbintenis is deelbaar of ondeelbaar naargelang zij tot voorwerp heeft, ofwel een zaak die in haar levering, 
ofwel een daad die in haar uitvoering, hetzij materieel, hetzij intellectueel voor verdeling vatbaar is of niet. 

Art. 1218 Burgerlijk Wetboek 
Een verbintenis is ondeelbaar, hoewel de zaak of de daad die het voorwerp ervan uitmaakt, uit haar aard 
deelbaar is, indien het verband waarin zij in de verbintenis is beschouwd, ze voor gedeeltelijke uitvoering 
onvatbaar maakt. 
 
Art. 1222 Burgerlijk Wetboek 
Ieder van hen die gezamenlijk een ondeelbare schuld hebben aangegaan, staat in voor het geheel, ook al is de 
verbintenis niet hoofdelijk aangegaan. 

Art. 1409 Burgerlijk Wetboek 
Onverminderd de navolgende artikelen kan een eigen schuld van een der echtgenoten slechts verhaald worden 
op diens eigen vermogen en inkomsten. 

Art. 1413 Burgerlijk Wetboek 
Een schuld aangegaan door de twee echtgenoten, zelfs in verschillende hoedanigheid, kan zowel verhaald 
worden op het eigen vermogen van ieder van hen als op het gemeenschappelijk vermogen. 

Art. 1416 Burgerlijk Wetboek 
Het gemeenschappelijk vermogen wordt bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot die de 
bestuursbevoegdheden alleen kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van hen om de 
bestuurshandelingen van de andere te eerbiedigen. 

Art. 1425 Burgerlijk Wetboek 
Iedere echtgenoot bestuurt zijn eigen vermogen alleen, onverminderd het bepaalde in artikel 215, eerste lid. 
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II. JURIDISCHE CONTEXT: INHOUD EN RATIO LEGIS 

De Woninghuurwet heeft onder meer  tot doel om de huisvesting van de huurder en  zijn gezin  te 

waarborgen en voorziet daartoe in een dwingende beschermingsregeling voor huurovereenkomsten 

betreffende  de  woning  die  de  huurder  bestemt  tot  zijn  hoofdverblijfplaats  (artikel  1,§1 

Woninghuurwet). Het  recht op huisvesting maakt  immers deel uit  van het  recht op menswaardig 

bestaan en moet daarom worden beschermd (artikel 23, derde lid, 3° Grondwet). 

In  het  Belgisch  recht wordt  de  huisvesting  binnen  de  gehuurde  gezinswoning  echter  niet  alleen 

gewaarborgd door het huurrecht. Tijdens het huwelijk en de wettelijke samenwoning werden met 

name ook in het familierecht en het erfrecht waarborgen voorzien om de huisvesting te garanderen. 

Zo heeft de wetgever in 19762 een bijzondere bescherming voor de gezinswoning gecreëerd (artikel 

215 BW), die deel uitmaakt van het zogenaamde ‘primair huwelijksstelsel’ en waarvan de toepassing 

contractueel  niet  kan  worden  uitgesloten.  Wanneer  in  1998  het  systeem  van  het  wettelijk 

samenwonen werd  ingevoerd3, werden deze  regels ook van  toepassing verklaard op de wettelijke 

samenwoning  (artikel  1477  BW).  Daarenboven  heeft  de  wetgever  een  bijzondere  erfrechtelijke 

aanspraak op de gezinswoning toegekend aan de langstlevende echtgenoot (artikel 745bis Burgerlijk 

Wetboek), waarvan de toepassing met de wet van 28 maart 20074 eveneens werd uitgebreid tot de 

langstlevende wettelijk samenwonende partner. De doelstelling was telkens om zekerheid te verlenen 

aan de gezinshuisvesting5. 

Een eerste vaststelling is dan ook dat het thema van samenwonen en woninghuur zich situeert in een 

kluwen van regelgeving, dat afkomstig is uit het huurrecht, het familierecht en het erfrecht. Daarnaast 

zullen ook de principes van het algemeen verbintenissenrecht een grote rol spelen om de rechten en 

verplichtingen van de betrokken partijen binnen de huurrelatie vorm te geven. 

Ten  tweede  blijkt  dat  de wetgever  de  bescherming  van  de  gezinswoning  in  het  erfrecht  en  het 

familierecht heeft beperkt  tot geïnstitutionaliseerde partnerrelaties, met name het huwelijk en de 

wettelijke samenwoning. Nochtans kan vanuit een sociologisch perspectief worden vastgesteld dat 

sinds de  jaren  ’90  steeds meer  koppels ongehuwd  samenwonen  en  slechts  een beperkt  gedeelte 

daarvan (ongeveer één op vier) een beroep doet op het statuut van de wettelijke samenwoning6. Een 

juridische reglementering voor feitelijke samenwoning blijft desondanks afwezig, waardoor voor deze 

laatste  categorie van  samenwoners  (slechts) de gemeenrechtelijke bepalingen van  toepassing  zijn, 

zonder specifieke beschermingsregeling7. De vraag rijst dan ook of het niet wenselijk zou zijn om de 

bijzondere bescherming van de gezinshuisvesting uit te breiden tot de feitelijke samenwoning. 

                                                            
2 Wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de 
huwelijksvermogensstelsels, BS 18 september 1976. 
3 Wet van 23 november 1998 houdende de invoering van de wettelijke samenwoning, BS 12 januari 1999. 
4 Wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke 
samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling 
inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 8 mei 2007. 
5 SWENNEN, F., Het personen‐ en familierecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 228. 
6 CORIJN, M., “Tien jaar wettelijke samenwoning in België. Een analyse op basis van Rijksregistergegevens”, 
Studiedienst van de Vlaamse regering, 2012, p. 5. 
7 FORDER, C. & VERBEKE, A‐L., Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, 649 p. en 
VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 829 ev. 
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Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat feitelijk samenwonen zich niet beperkt tot partnerrelaties. 

Ook vrienden, familieleden of zelfs ruimere woongroepen kunnen feitelijk samenwonen. De vraag naar 

een bijkomende bescherming hangt dus ook samen met de vraag naar de vergelijkbaarheid en het 

normdoel.  Verkiest  de  decreetgever  bijvoorbeeld  om  de  woonzekerheid  zo  maximaal  mogelijk 

garanderen  binnen  de  verschillende  samenlevingsvormen  of  is  de  bedoeling  veeleer  om  (slechts) 

binnen (geïnstitutionaliseerde) partnerrelaties een stabiele gezinshuisvesting te verzekeren?  

Ten derde blijken omtrent het mede(ver)huurderschap en feitelijke samenwoning, al dan niet binnen 

het  kader  van  een  partnerrelatie,  ook  vraagstukken  van  juridisch‐technische  aard  te  bestaan.  De 

opgang  van  vormen  van  gemeenschappelijk wonen, waarbij  twee  of meerdere  huishoudens  deel 

uitmaken van dezelfde woongemeenschap8,  lijkt de uitdagingen voor het woninghuurrecht daarbij 

zelfs  nog  te  versterken9.  De  generieke  bepalingen  van  het  woninghuurrecht  en  het  algemeen 

verbintenissenrecht blijken immers niet altijd een aangepast en helder juridisch kader te bieden.  

Hieronder worden  in  eerste  instantie  een  aantal  algemene  principes  en  rechtsbegrippen  uit  het 

verbintenissenrecht  en  het  familiaal  vermogensrecht  afgebakend  (A.).  Vervolgens  wordt  het 

toepassingsgebied  van  de  bijzondere  bescherming  van  de  gezinswoning  binnen  het  familiaal 

vermogensrecht  en  het  erfrecht  verduidelijkt, waarbij  de  implicaties  voor  gehuwde  en wettelijke 

samenwonende verhuurder(s) en huurder(s) worden toegelicht  (B.).  In een derde onderdeel wordt 

ingegaan  op  de  thematiek  van  mede(ver)huurderschap  bij  feitelijke  samenwoning  (C.).  Na  een 

rechtsvergelijking  met  Nederland  en  Frankrijk  worden  tenslotte  enkele  beleidsaanbevelingen 

geformuleerd (III.) 

A. Algemene principes en rechtsbegrippen  

A.1  Pluraliteit van huurders of verhuurders10 

Hoewel voor gehuwde en wettelijk samenwonende partners een bijzondere beschermingsregeling van 

toepassing is (cfr. ‘B. De bescherming van de gezinswoning’), zal in elk geval rekening moeten worden 

gehouden met het algemeen verbintenissenrecht en de contractuele positie van de samenwonenden 

om de rechten en verplichtingen van laatstgenoemden te bepalen. Wat de huurovereenkomst betreft, 

kan er in de eerste plaats namelijk sprake zijn van enkelvoudige contractuele relatie, waarbij slechts 

een persoon optreedt als huurder of verhuurder. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om situaties waarbij 

men gaat samenwonen in een woning die een van de samenwoners reeds huurde. Bij een meervoudige 

contractuele relatie zal de huurovereenkomst door verschillende personen als huurder of verhuurder 

worden afgesloten. Er  is dan sprake van een zogenaamde  ‘pluraliteit van huurders of verhuurders’, 

waarbij naast het woninghuurrecht rekening moet worden gehouden met een aantal principes van het 

algemeen  verbintenissenrecht  om  de  omvang  te  bepalen  van  de  verbintenissen  waartoe  de  te 

onderscheiden  partijen  gehouden  zijn.  Het  is  deze  laatste  situatie  die  onder  deze  titel  wordt 

besproken. 

                                                            
8 VAN DEN HOUTE, K., RYCKEWAERT, M., DELBEKE, B. & OOSTERLYNCK, S. (m.m.v. DE BOECK, S.), Gemeenschappelijk 
Wonen, Steunpunt Wonen, Leuven, 2015,  95 p. 
9 MIGNOLET, D., THYS, P., MYNCKE, R., VANDEKERKHOVE, B., BERNARD, N. & VAN RUYMBEKE, M., Studie 
over de mogelijkheden voor de erkenning van het solidair wonen. Actualisatie van de studie 
van 2006 en nieuwe ontwikkelingen, POD Maatschappelijke integratie, Brussel, 2012, p. 109‐116. 
10 Voor een uitgebreidere toelichting, zie onder meer: VANDENBOGAERDE, M., Pluraliteit van schuldenaars bij 
verbintenissen, Brugge, Die Keure, 2015, 646 p 
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A.1.1  Splitsing van verbintenissen uit de huurovereenkomst 

Huurovereenkomsten  zijn  wederkerige  overeenkomsten.  Dit  betekent  dat  de  huurder(s)  en  de 

verhuurder(s) beiden verplicht zijn om bepaalde contractuele verbintenissen na te komen. Bijgevolg 

kunnen  zowel  de  huurder(s)  als  de  verhuurder(s)  als  elkaars  schuldenaar  en  schuldeiser worden 

beschouwd.  

Vanuit  de  optiek  van  het  samenwonen  rijst  daarbij  de  vraag  hoe  de  verbintenissen  uit  de 

huurovereenkomst worden verdeeld wanneer er meerdere huurders en/of verhuurders optreden als 

contractspartij. In welke mate is elke schuldenaar verplicht om de verbintenissen uit de overeenkomst 

na te komen wanneer er meerdere schuldenaars zijn? En in welke mate kan een schuldeiser aanspraak 

maken op het nakomen van een verbintenis door de schuldenaar wanneer er meerdere schuldeisers 

zijn? 

In het verbintenissenrecht geldt als uitgangspunt het vermoeden van de splitsing van verbintenissen. 

Dit betekent dat wanneer verschillende schuldenaars (of schuldeisers) gehouden zijn tot een bepaalde 

contractuele verbintenis, de te leveren prestatie (of de prestatie waarop men aanspraak kan maken) 

in beginsel wordt verdeeld11. Een voorbeeld is wanneer een huurovereenkomst werd gesloten tussen 

een verhuurder en twee of meerdere huurders. Elk van de huurders zal dan in beginsel slechts zijn deel 

van de  huurprijs, de wederverhuringsvergoeding of  eventuele  andere  kosten moeten betalen. De 

verhuurder  beschikt  op  zijn  beurt  wel  over  een  vordering  tot  nakoming  van  de  gehele 

huurdersverplichting, maar hij  zal deze vordering niet  (geheel) kunnen uitvoeren  tegen elk van de 

huurders  afzonderlijk.  Het  gevolg  is  uiteindelijk  dat  het  risico  op  insolvabiliteit  van  een  van  de 

medehuurders  bij  de  verhuurder  rust12. Verder  zal  de  verdeling  of  splitsing  van  de  verbintenis  in 

principe gebeuren in evenveel delen als er huurders (resp. verhuurders) zijn, tenzij contractueel een 

niet‐evenredige verdeling werd overeengekomen13. 

Op  het  principe  van  de  splitsing  van  verbintenissen  bestaan  in  het  Burgerlijk  Wetboek  twee 

uitzonderingen, die in de praktijk bovendien vaak voorkomen. Het gaat meer bepaald om zogenaamde 

‘ondeelbare’ en ‘hoofdelijke’ verbintenissen. 

‐ Ondeelbare verbintenissen: ondanks de principiële splitsing, worden sommige verbintenissen 

als ‘ondeelbaar’ beschouwd. Het feit of een verbintenis deelbaar of ondeelbaar is, hangt met 

name  samen met  de  vraag  of  het  voorwerp  van  die  verbintenis materieel  voor  verdeling 

vatbaar is of niet (artikel 1217 BW). Een verbintenis is bovendien ook ondeelbaar indien het 

verband waarbinnen de verbintenis zich situeert, ze voor gedeeltelijke uitvoering onvatbaar 

maakt  (artikel 1218 BW). Het  gaat dan bijvoorbeeld om  gevallen waarin een  splitsing  van 

                                                            
11 In de situatie waarin slechts één huurder of verhuurder als schuldenaar of schuldeiser partij is bij de 
overeenkomst, dan worden de verbintenissen uit de huurovereenkomst geacht ondeelbaar te zijn aangegaan. 
Het gevolg is dat een verhuurder bijvoorbeeld niet zal moeten akkoord gaan met een gedeeltelijke betaling van 
de huurprijs (artikel 1244, eerste lid BW) (Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1164 en STIJNS, S., Leerboek 
verbintenissenrecht –Boek 2, Brugge, Die Keure, 2009, p. 29‐30). 
12 Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 januari 2006, T. Huur, 2006, p. 156 ev., met noot 
PITEUS, K. 
13 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1164. In sommige rechtsleer wordt verdedigd dat de verdeelsleutel 
afhankelijk zou moeten zijn van het respectieve belang van de te onderscheiden partijen met betrekking tot de 
desbetreffende verbintenis (VANDENBOGAERDE, M., Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, Die 
Keure, 2015, p. 20). 
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verbintenissen erop zou neerkomen dat aan de schuldeiser iets anders zou worden bezorgd 

dan datgene waarop hij redelijkerwijze aanspraak mag maken14. Belangrijk is dat wanneer een 

verbintenis als ondeelbaar wordt beschouwd, het gevolg daarvan  is dat  iedere huurder of 

verhuurder die gezamenlijk een ondeelbare verbintenis is aangegaan, zal moeten instaan voor 

het geheel (artikel 1222 Burgerlijk Wetboek) 

‐ Hoofdelijke  of  solidaire  verbintenissen:  een  tweede  uitzondering  op  het  beginsel  van  de 

splitsing  van  verbintenissen  is wanneer de huurder  en  verhuurder  ‘hoofdelijk’ of  ‘solidair’ 

verbonden  zijn   om de verbintenissen uit de huurovereenkomst na  te komen. Van actieve 

hoofdelijkheid (of ‘hoofdelijkheid van schuldeisers’) is er sprake wanneer elke schuldeiser het 

nakomen van een verbintenis uit de huurovereenkomst kan vorderen van de schuldenaar en 

de schuldenaar zijn schuld kan voldoen bij één van de schuldeisers, waarbij dit hem bevrijdt 

ten aanzien van alle andere schuldeisers, ook al is de verbintenis splitsbaar (artikelen 1197 – 

1199 BW). Elke schuldeiser zal dus van de schuldenaar de volledige schuld kunnen vorderen. 

De passieve hoofdelijkheid (of ‘hoofdelijkheid van schuldenaars’) is het geval waarin meerdere 

schuldenaars instaan voor dezelfde schuld en ieder van hen voor de gehele schuld kan worden 

aangesproken door de schuldeiser. De betaling van de schuld door een schuldenaar zal de 

andere schuldenaars ook bevrijden ten opzichte van de schuldeiser (artikelen 1200 ‐ 1216 BW). 

Een  belangrijk  verschilpunt  tussen  de  ondeelbaarheid  en  de  hoofdelijkheid  is  dat  alleen  de 

ondeelbaarheid kan voortvloeien uit de aard van de verbintenis (artikelen 1217 en 1218 BW)1516. Het 

bepalen of een verbintenis in kader van een bepaalde overeenkomst deelbaar of ondeelbaar is, komt 

toe aan de feitenrechter17. Tenzij wanneer ze van toepassing is krachtens een wettelijke bepaling zal 

de  hoofdelijkheid  daarentegen  door  de  partijen  moeten  worden  bedongen,  aangezien  de 

hoofdelijkheid niet voortvloeit uit de aard van de verbintenis en evenmin kan worden vermoed (artikel 

1202 BW). 

In de Belgische rechtspraak en rechtsleer werd daarnaast ook de notie van een in‐solidum‐verbintenis 

gecreëerd. VANDENBOGAERDE defineert de in‐solidum‐verbintenis in de ruime zin  meer bepaald als “een 

verbintenis waarbij verschillende personen gehouden zijn jegens de schuldeiser tot volledige nakoming 

of betaling, met dien verstande dat de betaling door een van hen de overige bevrijdt”. Overeenkomstig 

deze definitie zijn de hoofdelijkheid en de ondeelbaarheid bijgevolg vormen van de ruimere notie van 

in‐solidum‐gebondenheid.  In  de  enge  zin  verwijst  de  in‐solidum‐verbintenis  evenwel  naar  de 

rechtsfiguur die in de rechtspraak wordt gebruikt om bij een pluraliteit van schuldenaars elk van hen 

te veroordelen tot de gehele schuld, wanneer daartoe geen beroep mogelijk is op een contractuele of 

wettelijke bepaling die de hoofdelijkheid of de ondeelbaarheid opdraagt18. 

                                                            
14 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1164. 
15Brussel  2 februari 1962, Pas., 1963, II, p. 53; Antwerpen 17 mei 1977, RW, 1977‐78, p. 1571; Brussel 25 mei 
1983, JT, 1983, p. 664; Rb. Luik 10 mei 1996, JLMB, 1996, p. 1335;Rb. Brussel 31 mei 1996, JLMB, 1997, p. 29; 
Gent 22 december 1997, TBH, 1998, p. 334; Rb. Bergen 12 februari 1999, JT, 1999, p. 703; Vred. Ronse 19 juni 
1956, T.Vred., p. 354 en Vred. Gent 17 april 2000, Huur, 2000, p. 124. 
16 Bovendien moet de ondeelbaarheid niet uitdrukkelijk worden bedongen. De gemeenschappelijke wil van de 
partijen om een ondeelbare verbintenis in het leven te roepen volstaat (Rb. Gent 28 februari 2014, nr. 
13/964/A, onuitg.). 
17 Cass. 29 oktober 1886, Pas., 1886, I, p. 361 en DE GREVE, K., Vademecum Huurontbinding, in CABG, Gent, 
Larcier, 2012, p. 49. 
18 VANDENBOGAERDE, M., Pluraliteit van schuldenaars bij verbintenissen, Brugge, Die Keure, 2015, p. 44‐45. 
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A.1.2  Implicaties voor de woninghuurovereenkomst 

De belangrijkste verbintenissen uit de woninghuurovereenkomst zijn enerzijds voor de huurder om de 

huurprijs te betalen en de woning te gebruiken als een goede huisvader, anderzijds voor de verhuurder 

om het genot van de woning te verschaffen. 

‐ Verbintenissen  van de huurder: het betalen  van de huurprijs wordt  veelal  aanzien  als  een 

deelbare verbintenis, aangezien dergelijke huurschulden van nature niet ondeelbaar zijn. De 

verplichting tot teruggave van de woning wordt daarentegen beschouwd als een ondeelbare 

verbintenis.  De  feitenrechter  zal  het  deelbare  of  ondeelbare  karakter  evenwel  steeds 

soeverein beoordelen, rekening houdend met de aard van de verbintenis en de uitdrukkelijke 

of  stilzwijgende bedoeling van de partijen.  In een geval waarin een  feitelijk  samenwonend 

koppel een woning huurde en  in de huurovereenkomst noch de ondeelbaarheid, noch de 

hoofdelijkheid  werd  bedongen,  werd  bijvoorbeeld  toch  de  ondeelbaarheid  weerhouden 

wegens de finaliteit van de overeenkomst, namelijk de huur van een woning voor een feitelijk 

gezin. Volgens de rechter waren de huurders dan ook gezamenlijk en ondeelbaar verbonden 

ten opzichte van de verhuurder19. Ook wanneer de partijen duidelijk de bedoeling hadden om 

de  medehuurders  als  één  huurder  te  aanzien,  werd  recent  geoordeeld  dat  uit  de 

huurovereenkomst ondeelbare verbintenissen voortvloeien met betrekking  tot het betalen 

van de huurprijs, ook al is de ondeelbaarheid niet uitdrukkelijk bedongen20. De bedoeling van 

de partijen zal dan alleszins duidelijk moeten blijken. De ondeelbaarheid van de verbintenis 

om de huurprijs  te betalen werd bijvoorbeeld niet aanvaard wanneer uit de briefwisseling 

tussen de verhuurder en de huurders duidelijk bleek dat elke huurder de helft van de huurprijs 

zou betalen21. 

‐ Verbintenissen  van  de  verhuurder:  de  verbintenis  om  het  genot  te  verschaffen  van  de 

huurwoning wordt beschouwd als een ondeelbare verbintenis22. Het gevolg hiervan is dat elke 

contractuele medehuurder een persoonlijk en onderscheiden recht heeft op het genot van de 

huurwoning.  In  de  praktijk  betekent  dit  bijvoorbeeld  dat  de  verhuurder  die  de 

woninghuurovereenkomst wil  beëindigen  zich  tot  elke  huurder  zal moeten  richten23.  Een 

opzegging die slechts aan één contractuele medehuurder  is gericht, zal daarentegen zonder 

gevolg  blijven  ten  opzichte  van  de  andere medehuurder(s),  tenzij  wanneer  de  huurders 

hoofdelijk zijn verbonden24. 

De hoofdelijkheid zal  in de praktijk  tenslotte zeer vaak voorkomen bij huurovereenkomsten. Tenzij 

wanneer de huurder reeds krachtens een wettelijke bepaling hoofdelijk gehouden zijn (bijvoorbeeld 

in kader van schulden die door de echtgenoten worden gemaakt  ten behoeve van de huishouding 

(artikel 222 BW)), zal de verhuurder door de (passieve) hoofdelijkheid te bedingen immers een grotere 

                                                            
19 Rb. Gent 28 februari 2014, nr. 13/964/A, onuitg. en Vred. Leuven 28 oktober 2003, T.Vred., 2007, p. 183. 
20 Rb. Brussel 24 januari 2008, T.Vred., 2009, p. 345, met noot GRISARD, D. 
21 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1165. 
22 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1164; Vred. Leuven 28 oktober 2003, T. Vred., 2007, p. 183. 
23 Goossens, W., “Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. & STIJNS, 
S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 524. 
24 Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 januari 2006, Huur, 2006, p. 157, met noot PITEUS, K. 
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zekerheid verkrijgt omtrent de betaling van de huurschulden en niet het risico dragen van de mogelijke 

insolvabiliteit van een van de medehuurders25. 

A.2  Krachtlijnen van het familierecht en het familiaal vermogensrecht26 

Het huwelijk en de wettelijke samenwoning brengen voor de partners gevolgen met zich mee die zich 

enerzijds  situeren  in  het  zogenaamde  ‘primair  stelsel’  en  anderzijds  behoren  tot  het  familiaal 

vermogensrecht. Bij het primair stelsel gaat het om wederzijdse  rechten en verplichtingen over de 

persoon en de goederen van de partners die voor alle gehuwden en wettelijk samenwonenden gelden. 

Contractueel kan men er  immers niet van afwijken. Tot deze bepalingen behoort onder meer het 

beschermingsstatuut van de gezinswoning (artikel 215 BW), dat verderop wordt besproken (cfr. ‘B. De 

bescherming van de gezinswoning’). 

Daarnaast brengen het huwelijk en de wettelijke samenwoning ook vermogensrechtelijke gevolgen 

met  zich  mee  en  die  worden  geregeld  door  het  familiaal  vermogensrecht.    Alle  materiële  en 

immateriële  vermogensbestanddelen,  zoals  het  recht  op  huur  van  een  woning  (in  hoofde  van 

huurders) of de huurwoning zelf (in hoofde van verhuurders), zullen naar aanleiding van het huwelijk 

of  de wettelijke  samenwoning  namelijk worden  gekwalificeerd  als  behorend  tot  het  ‘eigen’,  het 

‘gemeenschappelijk’ of het ‘onverdeelde’ vermogen van de partners. Deze kwalificatie is onder meer 

van  belang  voor  de  verhaalbaarheid  van  de  huurverbintenissen,  het  afbakenen  van  de 

bestuursbevoegdheden  met  betrekking  tot  de  huurwoning  en  het  lot  van  de  te  onderscheiden 

vermogensbestanddelen bij beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning.  

In  tegenstelling  tot  het  primair  stelsel  laat  het  familiaal  vermogensrecht  daarbij  een  grotere 

keuzevrijheid aan de partners om zelf een regeling kunnen treffen met betrekking tot hun vermogen. 

Ze  kunnen  daarbij  kiezen  voor  een  stelsel  van  scheiding  van  goederen  of  een  algemeen 

gemeenschapsstelsel,  waardoor  alle  vermogensbestanddelen  respectievelijk  eigen  zijn  of  tot  de 

gemeenschap behoren. Ook tussenvormen komen frequent voor, waarbij bepaalde goederen eigen 

zijn en andere goederen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Bij een onverdeeldheid gaat 

het daarentegen om goederen die behoren  tot het eigen vermogen van elk van beide partners en 

waarbij de eigendom van het goed noch aan de ene, noch aan de andere partner exclusief toebehoort. 

Daarnaast heeft de wetgever ook een wettelijk stelsel ingevoerd, dat van toepassing zal zijn wanneer 

door de partners zelf geen contractuele regeling werd voorzien. Tussen de echtgenoten bestaat dan 

een scheiding van goederen met een gemeenschap van de aanwinsten van tijdens het huwelijk, met 

uitzondering van hetgeen wordt verkregen door schenkingen of erfenissen27.  

Aan de kwalificatie als eigen, gemeenschappelijk of onverdeeld goed worden vervolgens bepaalde 

rechtsgevolgen  gekoppeld, waaronder  een  bestuursregeling  die  de  bevoegdheid  afbakent  van  de 

                                                            
25 Ook voor gehuwden en wettelijk samenwonenden blijft het, ondanks het bestaan van een wettelijke 
hoofdelijkheid tijdens het huwelijk en de wettelijke samenwoning, overigens nuttig om de hoofdelijkheid 
contractueel te bedingen, aangezien een relatiebreuk steeds mogelijk is. 
26 Voor een verdere bespreking, zie onder meer: MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 
2014, 140 p. 
27 De wettelijke samenwoning voorziet, wanneer niets werd overeengekomen, daarentegen in een stelsel van 
scheiding van goederen. Het basisprincipe wordt verder aangevuld met een vermoeden van onverdeeldheid 
voor die goederen waarvan geen van beide partners de eigendom kan bewijzen. 
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partners om  (rechts)handelingen,  zoals het aangaan of beëindigen  van een huurovereenkomst,  te 

stellen.  

‐ Gemeenschappelijk  vermogen:  voor  goederen die  tot de  gemeenschap behoren,  geldt het 

‘gelijktijdig bestuur’ als gebruikelijke regel28. Dit principe houdt in dat elke partner in beginsel 

het bestuur over het vermogen alleen mag uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het (ver)huren van 

een woning, en dat de andere partner de gestelde bestuurshandelingen moet  respecteren 

(artikel 1416 BW). Voor onroerende goederen blijft het principe van het gelijktijdig bestuur 

echter  beperkt  tot  zogenaamde  ‘daden  van  bewaring  en  beheer’,  terwijl  voor  de  meer 

zwaarwichtige  ‘daden  van  beschikking’  toch  een  gezamenlijk  optreden  zal  nodig  zijn.  De 

verhuring voor een periode van meer dan negen jaar zal bijvoorbeeld worden beschouwd als 

een daad van beschikking, waarvoor beide partners bijgevolg gezamenlijk moeten optreden.  

‐ Eigen vermogen: voor goederen die eigen zijn aan een van de partners geldt de regel van het 

‘alleenbestuur’, wat betekent dat de medewerking van de andere partner niet noodzakelijk is 

om  handelingen  te  kunnen  stellen  (artikel  1425  BW).  Een  voorbeeld  is  het  innen  van  de 

huurprijs bij verhuring van een eigen woning, binnen een stelsel van scheiding van goederen29; 

‐ Onverdeelde  vermogen:  voor  onverdeelde  goederen  zijn  de  bestuursregels  van  de 

zogenaamde mede‐eigendom van toepassing  (artikel 577‐2 e.v. BW); Het gevolg  is dat elke 

partner afzonderlijk  slechts  ‘daden van  tot behoud van het goed’ en  ‘daden van voorlopig 

beheer’ wettig kan stellen, terwijl voor andere ‘daden van beheer’ en ‘daden van beschikking’ 

de medewerking van de andere partner nodig is. 

Naast de activa, zoals het  recht op huur of een huurwoning,  zullen verder ook de passiva worden 

ondergebracht  in  het  eigen  of  gemeenschappelijk  vermogen.  Het  gaat  dan  bijvoorbeeld  om  de 

verbintenissen die voortvloeien uit de huurovereenkomst, zoals de verplichting om de huurprijs  te 

betalen of de woning te onderhouden. De kwalificatie van de passiva  is daarbij van belang voor de 

verhaalbaarheid  ervan.  Gemeenschappelijke  passiva  kunnen  immers  worden  verhaald  op  drie 

vermogens, met name het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van elk van beide 

partners (artikel 1413 en 1414 BW), terwijl eigen schulden in principe slechts op het eigen vermogen 

verhaalbaar zijn (artikel 1409 BW). 

Wanneer  twee  partners  gehuwd  zijn of wettelijk  samenwonen met  een  stelsel  van  scheiding  van 

goederen en gezamenlijk een huurovereenkomst afsluiten, betekent het voorgaande bijvoorbeeld dat 

elke partner slechts ten belope van zijn aandeel zal kunnen worden aangesproken tot voldoening van 

de huurschulden. Slechts uitzonderlijk zal elke partner afzonderlijk toch kunnen worden aangesproken 

om te voldoen aan de volledige schuld. Dit zal  in de eerste plaats het geval zijn wanneer beiden de 

huurovereenkomst  hebben  ondertekend  en  de  hoofdelijkheid  (en/of  de  ondeelbaarheid)  werd 

overeengekomen (artikel 1197 BW) (deel A.1  ‘Pluraliteit van huurders of verhuurders’). Ten tweede 

kunnen  sommige huurschulden, zoals de verplichting om de huurprijs  te betalen of de vergoeding 

wegens huurontbinding, worden gekwalificeerd als huishoudelijke schulden of schulden ten behoeve 

van de opvoeding van de kinderen. Voor dergelijk schulden is het hoofdelijkheidsprincipe krachtens de 

                                                            
28 Cass. 10 december 1997, Arr. Cass., 1997, p. 1244; Cass. 18 februari 2003, Arr.Cass., 2003, p. 43 en 
VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 577. 
29 Rb. Luik 16 november 2005, JLMB, 2006, p. 471.  Heeft men gekozen voor een gemeenschapsstelsel, dan 
zullen huurgelden worden gekwalificeerd als baten van het gemeenschappelijk vermogen, ook al is de woning 
zelf eigen (artikel 1405 BW). In dit laatste geval is het gelijktijdig bestuur van toepassing. 
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wet  ook  van  toepassing.  Beide  partners  zullen  zelfs  hoofdelijke  gehouden  zijn  ongeacht  of men 

gezamenlijk, dan wel slechts een partner afzonderlijk, de huurovereenkomst heeft afgesloten (artikel 

222 BW)3031. 

Heeft men  daarentegen  gekozen  voor  een  gemeenschapsstelsel,  dan  zullen  de  huurschulden  als 

gemeenschappelijk worden beschouwd. Ongeacht of beide partners de huurovereenkomst hebben 

afgesloten  of  een  van  hen  afzonderlijk,  zullen  beiden  in  dit  geval  dus moeten  instaan  voor  de 

voldoening van de huurschulden, of  toch althans  tijdens de duur van het huwelijk of de wettelijke 

samenwoning.  

B. De bescherming van de gezinswoning 

B.1  Krachtlijnen en bedoeling van  de wetgever 

In het primair huwelijksstelsel is voorzien in een bijzondere bescherming voor de gezinswoning (artikel 

215 BW), die van overeenkomstige toepassing  is voor de wettelijke samenwoning  (artikel 1477, §2 

BW).  In  hoofdzaak  gaat  het  om  een  afwijking  op  de  gebruikelijke  bestuursregeling, waardoor  de 

soevereiniteit van elke partner om alleen te handelen wordt beperkt en de gezinshuisvesting wordt 

verzekerd. Daarnaast werd ook een bijzondere erfrechtelijke aanspraak op de gezinswoning toegekend 

aan de langstlevende echtgenoot (artikel 745bis Burgerlijk Wetboek) en de wettelijk samenwonende 

partner  (artikel  745octies  Burgerlijk  Wetboek).  Telkens  was  de  bedoeling  van  de  wetgever  om 

zekerheid te verlenen aan de gezinshuisvesting.  

Hierna  zal  voornamelijk  de  bescherming  van  de  gezinswoning  in  kader  van  artikel  215  Burgerlijk 

Wetboek  worden  besproken,  aangezien  hier,  op  de  kruising  tussen  het  huurrecht,  het 

verbintenissenrecht en het familiaal vermogensrecht, zich in de rechtspraktijk de meeste knelpunten 

lijken te situeren. Wanneer de gezinswoning ook de hoofdverblijfplaats van de huurders is, dan zullen 

de  regels  van  het  woninghuurrecht,  de  principes  bij  pluraliteit  van  huurders  of  verhuurders,  de 

vermogensrechtelijke bestuursregeling en het beschermingsstatuut van artikel 215 Burgerlijk Wetboek 

immers cumulatief moet worden toegepast. De laatstgenoemde bepaling geldt daarbij als een soort 

van lex specialis, die op sommige vlakken van de algemene principes afwijkt en desgevallend voorrang 

zal krijgen. 

B.2  Artikel 215 BW: materieel en temporeel toepassingsgebied 

De bescherming van artikel 215 Burgerlijk Wetboek valt uiteen in twee paragrafen, waarvan de ene 

vooral van belang  is voor verhuurders en de andere voor huurders  (resp. artikel 215, §1 en artikel 

215,§2  BW).  Het  aanknopingspunt  voor  de  toepassing  van  het  beschermingsstatuut  van  de 

gezinswoning is voor beide onderdelen van artikel 215 Burgerlijk Wetboek echter gelijklopend. De wet 

                                                            
30 Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 januari 2006, T. Huur, 2006, p. 156 ev., met noot 
PITEUS, K. en Vred. Torhout 19 maart 1996, TBBR, 1997, met noot BODARD, K. 
31 Voor de toepassing van de wettelijke hoofdelijkheid voor huishoudelijke schulden is het verder irrelevant of 
het gaat om een woninghuurovereenkomst (Vred. Sint‐Kwintens‐Lennik 9 oktober 1989, T.Vred., 1990, p. 127). 
De vraag of huurschade kan worden gekwalificeerd als een huishoudelijke schuld, wordt in de rechtspraak 
evenwel betwist (pro: Rb. Brussel 18 juni 1979, RTDF, 1980, 206, met noot RENCHON, J‐L.; Vred. Sint‐Niklaas 2 
maart 1998, RW, 1998‐99, p. 1153, met noot BUYSSENS, F.; Vred. Waver 16 mei 2006, T.Vred., 2010, p. 325  – 
contra: Vred. Elsene 4 maart 1977, RTDF, 1980, p. 204, met noot RENCHON, J‐L.). 
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vereist  in  beide  gevallen  namelijk  dat  het  gaat  om  ‘het  onroerend  goed  dat  het  gezin  tot  de 

voornaamste gezinswoning dient’.  

Om  van  de  bescherming  van  de  gezinswoning  te  kunnen  genieten,  moet  bijgevolg  aan  drie 

voorwaarden zijn voldaan (materieel toepassingsgebied): 

‐ Onroerend  goed:  anders  dan  bij  de  Woninghuurwet  het  geval  is,  blijken  roerende 

goederen, zoals woonwagens en woonboten, niet onder het toepassingsgebied te vallen32. 

In de rechtspraak wordt aan het voornoemde begrip wel een ruime invulling gegeven, met 

name door alle toebehorende delen, zoals een losstaande garage33 of de tuin34, eveneens 

tot de gezinswoning te rekenen. 

‐ Voornaamste  gezinswoning:  het  feit  dat  enkel  de  voornaamste  gezinswoning  wordt 

beoogd, betekent dat tweede verblijfplaatsen van een bijzondere bescherming verdoken 

blijven en dat slechts één woning wordt beschermd35.  

‐ Effectieve  bewoning:  uit  rechtspraak  blijkt  dat  de  wettelijke  bescherming  slechts  van 

toepassing  is  wanneer  de  woning  effectief  wordt  betrokken.  Een  verlaten  of  een 

toekomstige woning wordt niet beschermd36. 

De  temporele  toepassing  van  artikel  215  Burgerlijk Wetboek  hangt  samen met  het  aangaan  en 

ontbinden van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. Vanaf de echtscheiding (of de beëindiging 

van de wettelijke samenwoning) of het overlijden van een van de partners zal het beschermingsstatuut 

niet  langer  gelden37.  Over  de  toepassing  tijdens  periodes  waarin  echtgenoten  of  wettelijk 

samenwonenden feitelijk gescheiden wonen, bestaat in de rechtspraktijk echter geen eensgezindheid. 

Een meerderheidsstandpunt in de rechtspraak en de rechtsleer luidt dat artikel 215 Burgerlijk Wetboek 

ook in deze gevallen zal blijven gelden38, op voorwaarde dat er nog sprake is van een gezin waarvan de 

huisvesting moet worden  beschermd39. De  beoordeling  hiervan  is  een  feitenkwestie.  Een  tweede 

twistpunt  is  de  vraag  welke  woning  bij  een  feitelijke  scheiding  moet  worden  beschermd:  de 

oorspronkelijke gezinswoning of een andere woning, zoals bijvoorbeeld de woning waar één  van de 

partners met de kinderen is gaan wonen40? 

                                                            
32 Cass. 29 april 2011, Pas., 2011, p.  1199; RW, 2012‐13, p. 578. 
33 Rb. Neufchâteau 26 november 1986, JLMB, 1987, p. 350 ; Rb. Brussel 14 april 1987, TBBR, 1988, p. 478. 
34 Vred. Tielt 24 december 1980, T. Not., 1981, p. 181. 
35 In regel zal dit de echtelijke verblijfplaats zijn, maar uitzonderlijk, zoals bij een feitelijke scheiding, kan het 
voorvallen dat er een gezinswoning bestaat, maar geen echtelijke verblijfplaats. Het is dan aan de feitenrechter 
om uit te maken welke woning de voornaamste gezinswoning is (Brussel 27 april 2006, Rev.trim.dr.fam., 2007, 
p. 274). 
36 Cass. 29 april 2011, C.10.0132.N/1, www.cassonline.be; Vred. Brugge 21 december 1979, RW, 1981‐82, p. 
1693, met noot DE LOOF, P. en Antwerpen 14 januari 2003, TBBR, 2005, p. 278. 
37 GwH 12 mei 2011, nr. 70/201, B.5 en B.6. 
38 Rb. Brussel 25 april 1986, JT, 1987, p. 488; Rb. Luik 5 september 1986, JL, p. 564, Vred. Sint‐Jans‐Molenbeek, 
T.Vred.,  1993, p. 344; Vred. Sint‐Kwintens‐Lennik 15 september 1994, RW, 1996‐97, p. 329; Luik 27 april 2004, 
Rev.trim.dr.fam., 2005, p. 1209; Vred. Oudenaarde 25 november 2010, ERH, 2015, p. 62 en VERSCHELDEN, G., 
Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 472. 
39 Criteria zijn onder meer de duur van de feitelijke scheiding en het eventuele vooruitzicht op een herstel van 
het gezinsleven, waarbij het tegendeel bijvoorbeeld kan blijken uit de indiening van een verzoekschrift tot 
echtscheiding. Zie onder meer: Brussel 8 januari 1977, JT, 1978, p. 11; Rb. Brugge 8 februari 1983, RW, 1987‐
88, p. 58; Rb. Gent 21 januari 1987, TBBR, 1988, p. 328; Rb. Tongeren 24 november 1987, RW, 1990‐91, p. 437.  
40 ARTESCHENE, I., “Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het familiaal vermogensrecht”, in VERBEKE, 
A‐L. & BRULEZ, P., Knelpunten huurrecht – tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 51‐53. 
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B.3  Verhuring door echtgenoten en wettelijk samenwonenden 

B.3.1  Artikel 215, §1 BW: inhoud van de bescherming 

Voor gehuwde of wettelijk samenwonende huurders voorziet artikel 215, §1, Burgerlijk Wetboek  in 

een  bestuursregeling  die  afwijkt  van  de  algemene  vermogensrechtelijke  bestuursregeling.  De 

voornoemde bepaling stelt met name dat “de ene echtgenoot niet zonder de instemming van de andere 

… kan beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste 

woning dient, noch dat goed met een hypotheek bezwaren”.  

De bescherming van de gezinswoning houdt dus  in dat de  instemming nodig  is van beide partners 

wanneer  een  van  hen over de  rechten die men bezit over de  gezinswoning wil beschikken,  zoals 

bijvoorbeeld wanneer  een  van beide partners de woning  geheel of  gedeeltelijk wil  verhuren.  Een 

echtgenoot‐eigenaar  is dus niet bevoegd om op eigen houtje een woninghuurovereenkomst  af  te 

sluiten of op te zeggen met betrekking tot het pand dat als gezinswoning dienst doet. Anders dan bij 

de  algemene  bestuursregeling  is  het  daarbij  niet  van  belang  of  het  gaat  om  een  eigen, 

gemeenschappelijke  of  onverdeelde  woning  opdat  het  bestuur  gemeenschappelijk  zou  moeten 

worden uitgeoefend. De vereiste van instemming geldt dus ook wanneer de gezinswoning een eigen 

goed is, net zoals wanneer het gaat om gemeenschappelijk goed en een van beide partners slechts een 

zogenaamde ‘daad van beheer of bewaring’ wil stellen41.  

Het akkoord van de ene partner met de beoogde rechtshandeling heeft echter niet tot gevolg dat hij 

of zij partij zou worden bij de huurovereenkomst die door de andere partner wordt afgesloten. De 

instemming zorgt louter voor de opheffing van de handelingsonbekwaamheid die voor elk van beide 

partners  bestaat  met  betrekking  tot  alle  handelingen  die  de  bewoning  in  de  voornaamste 

gezinswoning in het gedrang kunnen brengen42.  

B.3.2  Artikel 215, §1 BW: sanctionering 

Telkens wanneer het beschermingsstatuut wordt miskend, kan de andere echtgenoot de nietigheid 

inroepen van de desbetreffende handeling (artikel 224, §1 BW). Ook derden, zoals de huurder, kunnen 

belang hebben bij de nietigverklaring, maar aangezien artikel 215, §1 Burgerlijk Wetboek  louter de 

belangen  van de  echtgenoten‐verhuurders beschermt,  kan de huurder  zich niet op deze bepaling 

beroepen. 

B.3.3  Artikel 215, §1 BW: implicaties voor het woninghuurrecht 

De wettelijke  beschermingsregeling  heeft  tot  gevolg  dat  voor  de  verhuring  van  de  voornaamste 

gezinswoning (minstens) de instemming nodig is van beide partners, ook wanneer het goed behoort 

                                                            
41 Gaat het daarentegen om een gemeenschappelijke woning die men wenst te verhuren voor een periode van 
meer dan negen jaar, dan is ook volgens de algemene familiaalrechtelijke bestuursregels de ‘toestemming’ van 
de andere partner vereist. De rechtspraak oordeelt dat men in dergelijke gevallen cumulatief toepassing moet 
maken van enerzijds artikel 215 BW en anderzijds de algemene bestuursregels (1418‐1420 BW). De vereiste 
van ‘toestemming’ wordt echter strenger ingevuld dan de ‘instemming’, aangezien de toestemming niet kan 
blijken uit een louter stilzitten van de andere partner en in principe tot gevolg heeft dat deze partner partij 
wordt bij de huurovereenkomst. Sommige rechtspraak aanvaardt evenwel dat de andere partner zich louter 
akkoord verklaart door de toestemming, zonder het statuut van medeverhuurder te verkrijgen (Rb. Brussel 11 
oktober 1977, Rev.trim.dr.fam., 1978, p. 67 en Luik 17 april 1990, Act.dr., 1991, p. 233, met noot FORGES, N. 
42 VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 475). 
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tot het eigen vermogen van een van beiden. Wanneer de algemene bestuursregeling evenwel strenger 

is (bijvoorbeeld door een ‘toestemming’ te vereisen voor de verhuring van een gemeenschappelijke 

woning voor een periode van meer dan negen jaar) dan het bijzondere beschermingsstatuut van artikel 

215 Burgerlijk Wetboek, zal de strengste bepaling de voorkeur krijgen.  

Wanneer een andere woning dan de voornaamste gezinswoning te huur wordt aangeboden, zal artikel 

215, §1 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn en blijft de algemene bestuursregeling onverkort 

van toepassing. In het bijzonder zal de kwalificatie van de huurwoning als eigen, gemeenschappelijk of 

onverdeeld goed dan doorslaggevend zijn om te bepalen of  al dan niet zonder medewerking van de 

andere partner een woninghuurovereenkomst kan worden afgesloten. Ongeacht of het gaat om de 

voornaamste gezinswoning of niet, zal het overigens ook enkel deze kwalificatie zijn die het lot bepaalt 

van de woning na beëindiging van het huwelijk of de wettelijk samenwoning. Voor de verhaalbaarheid 

van de verhuurdersverplichtingen brengt artikel 215, §1 Burgerlijk Wetboek eveneens geen gevolgen 

te weeg43. Het  bijzondere  beschermingsstatuut  van  de  gezinswoning  in  kader  van  artikel  215,  §1 

Burgerlijk Wetboek laat de kwalificatie van de vermogensbestanddelen immers ongemoeid en omvat 

enkel  met  betrekking  tot  de  bestuursbevoegdheden  een  afwijking  ten  opzichte  van  de 

gemeenrechtelijk principes. 

B.4  Huren door echtgenoten en wettelijk samenwonenden44 

Voor gehuwde of wettelijk  samenwonende huurders  speelt de bijzondere  regeling van artikel 215 

Burgerlijk  Wetboek  een  belangrijkere  rol.  Ook  hier  vormt  het  beschermingsstatuut  van  de 

gezinswoning een soort van lex specialis die op sommige vlakken van de gemeenrechtelijke principes 

afwijkt. De bedoeling is hoofdzakelijk om te vermijden dat een van beide partners buiten zijn weten 

om, door toedoen van de verhuurder of de andere partner, zijn huisvesting  in de gezinswoning zou 

verliezen45.   

B.4.1  Artikel 215, §2 BW: toepassingsgebied 

Artikel 215, §2 Burgerlijk Wetboek kent een bijzondere bescherming toe aan “het onroerend goed dat 

een der echtgenoten gehuurd heeft, zelfs voor het huwelijk, en dat het gezin geheel of gedeeltelijk tot 

voornaamste woning dient”. Een essentieel element van het beschermingsstatuut is dat het recht op 

huur  van  de  voornaamste  gezinswoning  “behoort  aan  beide  echtgenoten  gezamenlijk, 

niettegenstaande enige hiermede strijdige overeenkomst” en dat “de opzeggingen, kennisgevingen en 

exploten  betreffende  die  huur  moeten  gezonden  of  betekend  worden  aan  elk  der  echtgenoten 

afzonderlijk of uitgaan  van beide  echtgenoten gezamenlijk”. De bescherming bestaat er dus meer 

concreet uit dat het huurrecht op de woning gelijk en onverdeeld aan beide partners toekomt46 en zij 

beiden op grond van een wettelijke fictie optreden als medehuurder, ook wanneer slechts een van hen 

                                                            
43 Voor huurders is de kwestie van de verhaalbaarheid van de huurdersverplichtingen gecompliceerder, 
aangezien rekening moet worden gehouden met de discussie omtrent de omvang van het medehuurderschap  
en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor huishoudelijke schulden (‘B.4.4 Artikel 215, §2 BW: implicaties voor 
het woninghuurrecht’). 
44 Ook hier zal, wanneer de bescherming van de gehuurde gezinswoning wordt besproken (artikel 215 BW) in 
kader van het huwelijk, de regeling ook gelden voor wettelijk samenwonenden (artikel 1477, §2 BW). 
45 Parl. St. Senaat 1974‐75, nr. 683/2, p. 21 
46 Cass. 6 oktober 1978, Arr. Cass., 1978‐79, p. 152, Pas., 1979, I, p. 170, RW, 1978‐79, p. 1641. 
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de  overeenkomst  heeft  gesloten.  Kortweg  wordt  de  partner  die  geen  partij  is  bij  de 

woninghuurovereenkomst dus als een wettelijke medehuurder toegevoegd. 

Voor een bespreking van het toepassingsgebied kan daarbij in eerste instantie worden verwezen naar 

de algemene voorwaarden en modaliteiten die hierboven werden uiteengezet (B.2 ‘Artikel 215 BW: 

materieel en temporeel toepassingsgebied’). Specifiek omtrent artikel 215, §2 Burgerlijk Wetboek is er 

in  de  rechtsleer  en  rechtspraak  verder  discussie  ontstaan  inzake  het  toepassingsgebied  van  het 

wettelijk medehuurderschap. Op basis van de letterlijke formulering kan namelijk worden besloten dat 

de toepassing van de voornoemde bepaling beperkt blijft tot gevallen waarin ‘… een der echtgenoten 

gehuurd  heeft…’  en  de  bescherming  dus  niet  zou  gelden  wanneer  beide  partners  samen  de 

woninghuurovereenkomst  hebben  ondertekend.  Sommige  rechtsleer  en  rechtspraak  volgen  deze 

redenering  en  sluiten  de  toepassing  van  artikel  215,  §2  Burgerlijk  Wetboek  uit  wanneer  beide 

echtgenoten partij zijn bij de overeenkomst47. 

Anderen  zijn  dan  weer  van  mening  dat  het  irrelevant  is  voor  de  toepassing  van  de  bijzondere 

bescherming  van  de  gezinswoning  of  de  huurovereenkomst  nu  door  één,  dan  wel  door  beide 

echtgenoten  is  ondertekend48.  Ter  onderbouwing  van  dit  standpunt  wordt  verwezen  naar  de 

betrachting van de wetgever om de huisvesting van het gezin te beschermen, de vaststelling dat zelfs 

uit  een  strikte  interpretatie  van  de  wet  niet  kan  worden  afgeleid  dat  slecht  één  partner  de 

overeenkomst  mag  ondertekend  hebben  en  het  feit  dat  enkel  deze  laatste  zienswijze 

grondwetsconform  zou  zijn.  Het  resultaat  waarbij  een  echtgenoot‐contractuele medehuurder  de 

bescherming niet zou kunnen inroepen en een wettelijke medehuurder wel, zou namelijk een ongelijke 

behandeling  uitmaken  die  niet  kan  worden  verantwoord  in  het  licht  van  het  grondwettelijke 

gelijkheids‐ en non‐discriminatiebeginsel49. 

B.4.2  Artikel 215, §2 BW: inhoud van de bescherming 

De bescherming van de gezinswoning houdt in dat het huurrecht op de woning onverdeeld toekomt 

aan  beide  partners50  en  dat  beiden  optreden  als  huurder,  ook wanneer  slechts  een  van  hen  de 

huurovereenkomst heeft gesloten en/of de huurovereenkomst dateert van voor het aangaan van het 

                                                            
47 Vred. Brugge 12 februari 1982, T.Vred., 1983, p. 106; Vred. Ninove 17 januari 1990, RW, 1990‐91, p. 1205; 
Rb. Verviers 3 november 1993, Rev.not.b, 1994, p. 119; Vred. Westerlo 9 oktober 1998, Huur, 2001, p. 138; 
Brussel 4 januari 2001, Div. Act, 2001, p. 34, met noot DE WILDE‐D’ESTMAEL, E.; DE BOECK, A., “De 
kennisgevingsverplichting in de verschillende huurregimes – een overzicht”, T.Huur, 2003, p. 81; Van RANSBEECK, 
R., “Het statuut van de gezinswoning” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. & STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen 
Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 92 en SENAEVE, P., Compendium van het personen‐ en familierecht, 
leuven, Acco, 2006, nr. 1628 en 1637. 
48 Vred. Gent 16 januari 1989, T. Vred., 1989, p. 304, Rb. Mechelen 12 juni 1992, T.Not., 1992, p. 429; Vred. 
Westerlo 8 januari 2007, T.Vred., 2009, p. 46 ; BUYSSENS, F., “Huurschulden betreffende de voornaamste 
gezinswoning: over ontvankelijkheid en gehoudenheid op grond van artikel 215, §2, BW”, RW, 1998‐99, p. 
1153; VANHOVE, K. & CASTELEIN, K., “Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op 
crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning”, TPR, 2003, p. 1583 en VANHOVE, K., 
“Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 82. 
49 Wanneer beiden de overeenkomst ondertekend hebben, het recht op huur als een gemeenschappelijk goed 
kan worden gekwalificeerd en de wettelijke beschermingsregeling niet zou gelden, zou namelijk het principe 
van gelijktijdig bestuur van toepassing zijn, terwijl artikel 215, §2 de medewerking van beide partners vereist 
(VIEUJEAN, E., “Protection du logement principal de la famille contre le conjoint”, in DELNOY, P., LEHEY, Y‐H & 

VIEUJEAN, E. (eds.), Le logement familial, Diegem, Kluwer, 1999, p. 80). 
50 Cass. 6 oktober 1978, Arr.Cass., 1978‐79, p. 152; Vred. Ninove 17 januari 1990, RW, 1990‐91, p. 1205 en Rb. 
Verviers 3 november 1993, Rev.not.b, 1994, p. 119. 
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huwelijk of de wettelijke samenwoning. Het gevolg is met name dat “de opzeggingen, kennisgevingen 

en  exploten  betreffende  die  huur moeten  gezonden  of  betekend worden  aan  elk  der  echtgenoten 

afzonderlijk of uitgaan van beide echtgenoten gezamenlijk”. Het beschermingsstatuut vormt dus een 

afwijking  op  de  algemene  bestuursregeling  van  het  familiaal  vermogensrecht.  Ook  werkt  de 

bescherming  door  in  zowel  de  relatie  tussen  de  echtgenoten  onderling,  als  ten  opzichte  van  de 

verhuurder. 

In  de  onderlinge  verhouding  wordt  een  stabiele  huisvesting  verzekerd  door  de  verplichting  om 

gezamenlijk op  te  treden  voor handelingen betreffende de huur. Opzeggingen,  kennisgevingen en 

exploten moeten volgens de wet dus van beide partners uitgaan. De geviseerde handelingen zijn meer 

concreet  alle handelingen die de huisvesting  in het  gedrang  kunnen brengen,  zoals de minnelijke 

beëindiging van de huur, de opzegging van de overeenkomst, het onderverhuren, de vordering tot 

vrijwaring of de vordering tot ontbinding51. Handelingen die daarentegen strekken tot het behoud van 

de  huur  en  zogenaamde  ‘daden  van  voorlopig  beheer’  vallen  daarentegen  buiten  het 

toepassingsgebied. Hetzelfde geldt voor rechtshandelingen die verband houden met de huur, maar 

die als zodanig geen betrekking hebben op het uitdoven, verminderen of opheffen van de rechten uit 

de  huurovereenkomst  en  de  huisvesting  zelf.  Een  voorbeeld  daarvan  is  het  sluiten  van  een 

brandverzekeringsovereenkomst. 

Ten  opzichte  van  de  verhuurder  heeft  de  wettelijke  beschermingsregeling  tot  gevolg  dat  alle 

opzeggingen,  kennisgevingen  en  exploten  aan  beide  echtgenoten  afzonderlijk  moeten  worden 

gezonden of betekend. Ook hier  is de bescherming  enkel  van  toepassing  voor  zover het  gaat om 

handelingen die de huur als zodanig in het gedrang kunnen brengen. Het gaat hierbij om de opzegging, 

de vordering tot ontbinding52, de vordering tot geldigverklaring van de opzegging53, de vordering tot 

nietigverklaring  van  de  huur  en  de  vordering  tot  ontruiming  van  de woning.  Ook worden  zowel 

vorderingen ten gronde als vorderingen tot verzoening beoogd54. Een vordering tot uitvoering van de 

overeenkomst,  zoals  de  vordering  tot  betaling  van  huurachterstallen  of  kosten  en  lasten,  valt 

daarentegen  principieel  buiten  het  toepassingsgebied  van  de  beschermingsregeling5556.  Hetzelfde 

geldt voor een vordering ingesteld na beëindiging van de huur57.  

De  voorwaarde dat  alle opzeggingen,  kennisgevingen  en  exploten  aan  elk  van beide  echtgenoten 

afzonderlijk moet worden betekend wordt overigens vrij streng  ingevuld door de  rechtspraak. Een 

opzeggingsbrief die slechts in één exemplaar aan beide echtgenoten werd gericht, werd aanvankelijk 

                                                            
51 VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 82‐83. 
52 Vred. Brugge 10 april 1981, T. Vred. 1981, p. 235 en Vred. Torhout 19 maart 1996, A.J.T., 1996‐97, p. 175. 
53 Cass. 6 oktober 1978, Arr.Cass., 1978‐79, p. 152 en Rb. Antwerpen 19 december 1978, R.W., 1979‐80, p. 
1148. 
54 DE FRESART, C.‐E., “Bail et couple font‐ils toujours bon ménage” in BENOIT, G. e.a. (eds.), Le bail de résidence 
principale, Brussel, La Charte, 2006, p. 289. 
55 HERBOTS, J., “Bijzondere overeenkomsten (1995‐1998)”, TPR, 2002, p. 240 en MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in 
het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 37. 
56 Door het feit dat vorderingen tot uitvoering van de overeenkomst vaak leiden tot vorderingen tot ontbinding 
ervan stellen sommige auteurs voor om het onderscheid los te laten, met name door de bescherming van 
artikel 215, §2 BW uit te breiden tot vorderingen tot uitvoering van de huurdersverplichtingen (BUYSSENS, F., 
“Huurschulden betreffende de voornaamste gezinswoning: over ontvankelijkheid en gehoudenheid op grond 
van artikel 215, §2, BW”, RW, 1998‐99, p. 1155). 
57 Vred. Antwerpen 22 april 2004, RW, 2004‐05, p. 712. 
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bijvoorbeeld door sommige rechters als ongeldig beschouwd58, zelfs wanneer beiden voor ontvangst 

hadden getekend59.  In een arrest van 22 maart 1991 aanvaardde het Hof van Cassatie wel dat de 

opzegging door middel van een enkel aangetekend schrijven dat aan beide echtgenoten gericht is en 

waarvan de ontvangstkaart door beiden werd ondertekend, geldig kan zijn, op voorwaarde dat elke 

echtgenoot effectief kennis heeft genomen van de opzegging60. Dit arrest kan echter nauwelijks als 

een  versoepeling  van  de  kennisgevingsvereiste worden  beschouwd,  aangezien  het  bewijs  van  de 

daadwerkelijke kennisname van de opzegging nog steeds bij de verhuurder  rust. Deze kennisname 

wordt wel vermoed door de afzonderlijke ondertekening van de ontvangstkaart61. Telkens wanneer 

een van deze voorwaarden wordt miskend, is de handeling vernietigbaar (cfr. ‘B.4.3 artikel 215, §2 BW: 

sanctionering van de beschermingsregeling’). 

Ook omtrent de omvang van het hierboven geschetste (mede)huurrecht is echter discussie ontstaan. 

De vraag die  in de rechtspraktijk rijst,  is meer bepaald of uit het wettelijk medehuurderschap naast 

huurrechten  ook  huurdersverplichtingen  voortvloeien.  Sommige  rechtspraak  en  rechtsleer  is  van 

oordeel  dat  de wetgever  slechts  voorzien  heeft  in  een  beschermingsregeling,  die  inhoudt  dat  de 

wettelijke medehuurder,  die  het  contract  niet mee  heeft  ondertekend,  een  beroep  kan  doen  op 

huurrechten,  zonder  tot de  verplichtingen  gehouden  te  zijn. Ook  ten opzichte  van de  verhuurder 

beoogde  de wetgever  niet  om  een  bijkomende  schuldenaar  toe  te  voegen62.  Andere  rechtspraak 

oordeelt dat dit geen  redelijke  interpretatie  is en wederkerigheid het uitgangspunt moet vormen. 

Overeenkomstig  deze  visie  is  de  wettelijke  medehuurder  dan  ook  eveneens  gehouden  tot  de 

huurdersverplichtingen en  is er, naast een  actieve, dus ook  sprake  van een passieve  solidariteit63. 

Verder wordt opgemerkt dat het niet altijd eenvoudig is om een strikt onderscheid te maken tussen 

huurdersverplichtingen en huurrechten. Wanneer een huurder wordt aangesproken wegens het niet‐

nakomen van de huurdersverplichtingen kan het gevolg namelijk zijn dat uiteindelijk de huurrechten 

in  het  gedrang  komen.  Hoewel  een  vordering  wegens  huurachterstal  betrekking  heeft  op  de 

                                                            
58 Cass. 6 oktober 1978, Arr.Cass., 1978‐79, p.152; RTDF, 1979, p. 368, met noot RENCHON, J.; Vred. Tielt 28 
augustus 1980, RW, 1980‐81, p. 2334; Vred. Brugge 2 februari 1982, TBBR, 1983, p. 45; Vred. Tienen 8 maart 
1982, T.Vred., 1983, p. 12; Vred Gent 16 januari 1989, T.Vred, 1989, p. 304; Rb. Hoei 1 maart 2000, T.Vred., 
2001, p. 55. Andere (vrede)rechters hanteerden evenwel een soepelere interpretatie (Vred. Namen 16 
december 1977, T.Vred, 1980, p. 28; Vred. Brugge 7 juli 1980, RW, 1980‐81, p. 2697, met noot VAN OEVELEN, A., 
Rb Gent 9 juni 1989, TGR, 1989, p. 146). 
59 Zie onder meer: Vred. Tielt 28 augustus 1980, RW, 1980‐81, p. 2334. 
60 Cass. 22 maart 1991, Pas., 1991, I, p. 693; RW, 1991‐92, p. 846; T.Not., 1992, p. 274. 
61 Voor toepassingen, zie: Vred. Wolvertem 29 maart 2001, AJT, 2001‐2002, p. 370; Vred. Westerlo 23 oktober 
2006, Huur, 2008, p. 82 en Vred. Westerlo 8 januari 2007, Huur, 2008, p. 83. 
62 GwH 12 mei 2011, nr. 70/2011; Rb. Brussel 28 april 1983, RTDF, 1985, p. 296; Vred. Torhout 19 maart 1996, 
AJT, 1996‐97, p. 175, met noot DE SMEDT, P.; Vred. Seraing 7 februari 1997, JLMB, 1997, p. 1423; Vred. 
Antwerpen 22 april 2004, RW, 2004‐05, p. 712;  BUYSSENS, F., “Huurschulden betreffende de voornaamste 
gezinswoning: over ontvankelijkheid en gehoudenheid op grond van artikel 215, §2, BW”, RW, 1998‐99, p. 
1155; VANHOVE, K. & CASTELEIN, K., “Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op 
crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning”, TPR, 2003, p. 1591 en VANHOVE, K., 
“Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 85 en VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch 
familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 829. 
63 Vred. Messancy 20 december 1996, RNB, 1997, p. 44; Vred. Verviers 12 november 2001, JLMB, 2002, p. 
1807; Vred. Brussel 23 april 1996, T.Vred., 1999, p. 31; BUYSSENS, F., “Huurschulden betreffende de voornaamste 
gezinswoning: over ontvankelijkheid en gehoudenheid op grond van artikel 215, §2, 2 BW”, RW, 1998‐99, p. 
1155 en WYLLEMAN, A., BOONE, I. & MASSCHELEIN, M‐A., “Topics inzake huwelijksvermogensrecht”, in 
Rechtskroniek voor de vrede‐ en politierechters, Brugge, Die Keure, 2007, p. 9. 
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huurdersverplichtingen,  zou  het  in  de  praktijk  daarom  toch  steeds  aangeraden  zijn  om  ook  de 

wettelijke medehuurder aan te spreken64. 

Dat de bovenstaande discussie (groten)deels een louter theoretisch vraagstuk is, volgt eveneens uit de 

bepaling dat  iedere echtgenoot krachtens artikel 222 Burgerlijk Wetboek hoofdelijk gehouden  is tot 

de schulden ten behoeve van de huishouding (op voorwaarde dat ze niet buitensporig zijn). De meeste 

huurschulden  worden  immers  als  huishoudelijke  schulden  aanzien  (bijvoorbeeld  achterstallige 

huurgelden  en  de  vergoeding  bij  huurontbinding,  volgens  sommigen  ook  de  vergoeding  voor 

huurschade).  Door  de  hoofdelijkheid  van  de  huurschulden  zal  de  verhuurder  de  wettelijke 

medehuurder dus hoe dan ook kunnen aanspreken tot voldoening van de huurschuld. Wanneer de 

huurders getrouwd  zijn of wettelijk  samenwonen onder een gemeenschapsstelsel, dan worden de 

huurschulden bovendien ook beschouwd als gemeenschappelijk schulden, die krachtens de algemene 

bepalingen van het familiaal vermogensrecht verhaalbaar zijn op het gemeenschappelijk vermogen en 

op het eigen vermogen van iedere partner (artikelen 1408 en 1414 BW)65. 

B.4.3  Artikel 215, §2 BW: sanctionering van de beschermingsregeling 

Telkens wanneer het beschermingsstatuut wordt miskend, kan elke echtgenoot de nietigheid inroepen 

van de opzegging, kennisgeving of het exploot dat uitgaat van de andere partner of de verhuurder 

(artikel 224, §1 BW)66 en dat tot doel heeft om de rechten uit de huurovereenkomst op te heffen, te 

verminderen of uit te doven67. Ook de verhuurder kan in theorie belang hebben bij de nietigverklaring 

van  een  bepaalde  rechtshandeling, maar  aangezien  artikel  215,  §2  Burgerlijk Wetboek  louter  de 

belangen van de echtgenoten‐huurders beschermt, kan de verhuurder op deze bepaling geen beroep 

doen. 

Ter  bescherming  van  de  verhuurder  voorziet  de wet wel  in  een  bijkomende  voorwaarde  om  de 

nietigheid  te  kunnen  verkrijgen,  die  inhoudt  dat  “elk  van  de  echtgenoten  de  nietigheid  van  deze 

documenten, die aan de andere echtgenoot worden toegezonden of van deze laatste uitgaan, slechts 

kan inroepen indien de verhuurder kennis heeft van hun huwelijk”. Zonder kennis van het huwelijk of 

de  wettelijke  samenwoning,  zal  de  nietigheid  dus  niet  tegen  de  verhuurder  kunnen  worden 

ingeroepen68. Het bewijs kan daarbij geleverd worden door alle middelen van recht en vloeit  in de 

praktijk meestal voort uit de feitelijke omstandigheden van de zaak, zoals bijvoorbeeld wanneer de 

                                                            
64 Vred. Sint‐Niklaas 2 maart 1998, RW, 1998‐99, p. 1152. 
65 BUYSSENS, F., “Huurschulden betreffende de voornaamste gezinswoning: over ontvankelijkheid en 
gehoudenheid op grond van artikel 215, §2, 2 BW”, RW, 1998‐99, p. 1157 en VANHOVE, K. & CASTELEIN, C., “Tijd 
om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op crisismomenten binnen het huwelijk en de 
wettelijke samenwoning”, TPR, 2003, p. 1592. 
66 De wet zegt letterlijk dat de handelingen door een der echtgenoten verricht met overtreding van de 
bepalingen van artikel 215 BW kunnen worden nietig verklaard. Volgens auteurs betekent dit dat de nietigheid 
facultatief is en de rechter dus over een zekere beoordelingsmarge beschikt. Andere rechtsleer is van oordeel 
dat de nietigheid verplicht moet worden uitgesproken (VAN RANSBEECK, R., “Het statuut van de gezinswoning” IN 
DAMBRE, M., HUBEAU, B. & STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 96). 
67 Voor toepassingen, zie: Vred. Tielt 20 september 1979, T.Vred., 1980, p. 393; Vred. Brugge 10 april 1981, 
T.Vred., 1981, p. 235 en Vred. Torhout 19 maart 1996, AJT, 1996‐97, p. 175, met noot DE SMEDT, P.  
Wanneer de huurovereenkomst reeds beëindigd is, zal de beschermingsregeling niet langer van toepassing zijn. 
Zie: Vred. Antwerpen 22 april 2004, RW, 2004‐05, p. 712. 
68 Cass. 7 april 1994, Arr.Cass., 1994, p. 347 en Vred. Torhout 19 maart 1996, RW, 1999‐2000, p. 58. 
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huurder een werknemer  is van de verhuurder, de huurders reeds  jaren  in de buurt woonden of de 

eigenaar kennis van het huwelijk kon hebben door middel van een woonattest69. 

B.4.4  Artikel 215, §2 BW: implicaties voor het woninghuurrecht 

De bescherming van artikel 215, §2 Burgerlijk Wetboek houdt in dat alle handelingen die de huisvesting 

in  het  gedrang  kunnen  brengen  aan  beide  partners moeten  worden  toegezonden  of  betekend. 

Daarmee wordt afgeweken door algemene bestuursregeling van het  familiaal vermogensrecht. De 

voornoemde beschermingsregeling houdt echter niet in dat geen enkele handeling meer zou kunnen 

worden  zonder  medewerking  van  de  andere  partner.  Hierboven  werd  reeds  uiteengezet  dat 

handelingen die strekken tot het behoud van de huur,  zogenaamde ‘daden van voorlopig beheer’ en 

handelingen  die  als  zodanig  geen  betrekking  hebben  op  de  huisvesting  zelf,  buiten  het 

toepassingsgebied vallen. Ook de bevoegdheid om een woninghuurovereenkomst te sluiten, zal louter 

afhankelijk blijven van de algemene vermogensrechtelijke bestuursbevoegdheid70. 

De vraag naar de verhaalbaarheid van de huurschulden betreffende de gezinswoning, waaronder de 

betaling van de huurprijs en het vergoeden van eventuele huurschade, hangt daarentegen samen met 

het  standpunt  dat  wordt  ingenomen  omtrent  de  discussie  inzake  de  omvang  van  het 

medehuurderschap, of toch althans wanneer de overeenkomst slecht door een van beide partners 

werd ondertekend. Wanneer wordt geoordeeld dat artikel 215, §2 Burgerlijk Wetboek naast een actief, 

ook een passief medehuurderschap invoert, zal ook de wettelijke medehuurder gehouden zijn tot de 

huurdersverplichtingen, en dit eventueel zelfs hoofdelijk (artikel 222 BW)71.  

Is er daarentegen louter sprake van een actief medehuurderschap, dan zal de verhuurder zich alleen 

op  basis  van  artikel  222  Burgerlijk Wetboek  inzake  de  huishoudelijke  schulden  tot  de wettelijke 

medehuurder kunnen richten voor wat de betaling van achterstallige huurgelden betreft72. Sommige 

auteurs maken  daarbij  nog  een  verder  onderscheid  naargelang  het  feit  of  de  huurovereenkomst 

dateert van voor of na het aangaan van het huwelijk of de wettelijke samenwoning73. Ook omtrent de 

vergoeding voor huurschade bestaat zoals aangehaald een verdere discussie: sommigen menen dat de 

vordering tot huurschadevergoeding eveneens op basis van artikel 222 Burgerlijk Wetboek tot beide 

                                                            
69 Vred. Torhout 19 maart 1996, AJT, 1996‐97, p. 175, met noot DE SMEDT, P.; TBBR, 1997, met noot BODARD, K.; 
Vred. Jumet 16 december 1996, JLMB, 1997, p.72; RTDF, 1998, p. 122, met noot TAINMONT, F.; Vred. 
Oudenaarde‐Kruishoutem 7 november 2002, T. Vred., 2004, p. 39, met noot SEQUARIS, S.; Vred. Westerlo 8 
januari 2007, Huur, 2008, p. 83; RW, 2008‐09, p. 1572; Vred. Molenbeek 14 december 2010, T.Vred., 2013, p. 
288. 
70 Bij een scheiding van goederen geldt dus het alleenbestuur en bij een gemeenschapsstelsel het gelijktijdig 
bestuur (huurovereenkomsten voor minder of gelijk aan negen jaar) of het gemeenschappelijk bestuur 
(huurovereenkomsten voor meer dan negen jaar). 
71 Gent 9 mei 1989, T. Not, 1991, p. 186; Rb. Luik 5 september 1986, JL, p. 564; Rb. Brussel 20 oktober 1986, 
Rec.gén.enr.not., 1988, p. 292, Vred. Gent 10 april 1986, RW, 1987‐88, p. 860, Rb. Namen 28 januari 1991, 
rev.trim.dr.fam., 1992, p. 48 en Vred. Messancy 20 december 1996, Rev.not.b., 1997, p. 44. 
72 Rb. Namen 23 december 1985, Rev.Rég.Dr., 1986, p. 147; Vred. Torhout 19 maart 1996, AJT, 1996‐97, p. 123, 
Vred. Seraing 7 februari 1997, JLMB, p. 1423. 
73 De rechtspraak lijkt echter overwegend te besluiten dat het moment van de contractsluiting niet relevant is 
(Rb. Brussel 20 oktober 1986, Res.gén.enr.not, 1986, p. 292; Rb. Luik 5 september 1986, JL, 1986, p; 564; Gent 3 
mei 1989, T.Not., 1991, p. 186 en ARTESCHENE, I., “Knelpunten op het kruispunt van het huurrecht en het 
familiaal vermogensrecht”, in VERBEKE, A‐L. & BRULEZ, P., Knelpunten huurrecht – tien perspectieven, Antwerpen, 
Intersentia, 2012, p. 79‐81). 
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partners kan worden gericht74, andere oordelen dat een huurschadevordering alleen verhaalbaar is op 

beide partners wanneer ze gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel, maar niet wanneer er sprake 

is van een scheiding van goederen75. 

B.5  Beëindiging van de toepassing van artikel 215 BW  

B.5.1  Na beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning 

De bescherming van de gehuurde gezinswoning hangt samen met de toepassing van de bepalingen 

van het primair samenwonings‐ of huwelijksstelsel. Na beëindiging van het huwelijk of de wettelijk 

samenwoning  zullen  deze  regels  niet  langer  gelden  en  zullen  de  bepalingen  van  het  gemeen 

verbintenissenrecht, het (woning)huurrecht en de huurovereenkomst herleven in hun oorspronkelijke 

modaliteiten76.  Sommige  auteurs  stellen  dat  het  beschermingsstatuut  van  de  gezinswoning  net 

daarom  onvolmaakt  is.  Uitgerekend  tijdens  familiale  ‘crisissituaties’  zal  een  stabiele  huisvesting 

immers niet langer worden gegarandeerd77. 

Wat de huisvesting betreft, rijst vooral de vraag welke van beide partners na de beëindiging van het 

huwelijk of de wettelijke samenwoning in de gehuurde woning zal kunnen blijven. Het antwoord zal 

daarbij  in  hoofdzaak  afhankelijk  zijn  van  de  te  onderscheiden  contractuele  posities  en  de 

gemeenrechtelijke principes van het verbintenissenrecht, net zoals dit bij feitelijk samenwonenden het 

geval  is  (cfr.  ‘C.2.2  Pluraliteit  van  huurders  of  verhuurders’)78.  De  huwelijksvermogensrechtelijke 

kwalificatie van het  recht op huur van de gezinswoning kan wel  tot gevolg hebben dat de ene ex‐

partner de andere een vergoeding verschuldigd is wanneer het recht op huur aan hem of haar wordt 

toegekend79.   

‐ Er  is  slechts  één  contractuele  huurder:  alleen  deze  partner  kan  aanspraak maken  op  het 

voorzetten  van  de  huurovereenkomst,  aangezien  de  beëindiging  van  het  huwelijk  of  de 

wettelijk samenwoning de beëindiging van het wettelijk medehuurderschap tot gevolg heeft80. 

Behoorde het recht op huur voorheen toe tot de gemeenschap, dan zal  de waarde ervan bij 

de  verdeling  moeten  toegerekend  worden  aan  de  kavel  van  de  partner  die  de 

huurovereenkomst  voortzet.  Afhankelijk  van  de  positie  die wordt  ingenomen  omtrent  de 

omvang van het medehuurderschap (al dan niet ook passief?) zal de wettelijke medehuurder 

ook na de beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning gehouden blijven tot de 

                                                            
74 Vred. Elsene 4 maart 1977, Rev.trim.dr.fam., 1980, p. 204 en Vred. Torhout 19 maart 1996, TBBR, 1997, p. 
514, met noot BODARD, K. 
75 Vred. Tielt 20 september 1979, RW, 1979‐80, p. 2664; Vred. Antwerpen 27 juli 1984, Rev.trim.dr.fam., 1986, 
p. 303 en VAN RANSBEECK, R., “Het statuut van de gezinswoning” IN DAMBRE, M., HUBEAU, B. & STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 483. 
76 GwH 12 mei 2011, nr. 70/2011 en Rb. Brussel 13 september 1985, Pas. ,1985, III, p. 81; D.C.C.R., 1989, p. 207. 
77 VANHOVE, K. & CASTELEIN, K., “Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op 
crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning”, TPR, 2003, p. 1601‐1602. 
78 Rb. Antwerpen 21 oktober 2013, T.Vred., 2015, p. 155 en VAN HOVE, K. “Concubinaat en huur: een moeilijk 
huwelijk”, in X (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel 
Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, p. 342 ev. 
79 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 45‐46 en AYDOGAN, A., “De gehuurde 
gezinswoning” in Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, Losbl., 2013, TXXIII.2‐2, nr. 33. 
80 Rb. Brussel 2 oktober 1986, Rec.gén.enr.not., 1988, p. 292 en Vred. Seraing 7 februari 1997, JLMB, 1997, p. 
1423. 
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huurverbintenissen die dateren uit de periode dat de partners nog gehuwd waren of wettelijk 

samenwoonden.  

‐ Beide  ex‐partners  zijn  contractuele  medehuurders:  in  principe  kunnen  beiden  de 

huurovereenkomst voortzetten en in de woning blijven, al zal dit uiteraard niet evident zijn. 

Een oplossing kan er uit bestaan om de preferentiële  toewijzing van het  recht op huur  te 

vragen aan de  rechter  (artikel 1447 BW). Het  recht om de huur voort  te zetten zal dan bij 

voorrang aan een van beide partners worden toegewezen. De rechter oordeelt hierover met 

inachtneming  van  de  gezinsbelangen,  de  rechten  van  beide  echtgenoten  en  de 

maatschappelijke belangen81. 

B.5.2  Beëindiging door overlijden 

Bij beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning door overlijden zal de bescherming van 

artikel 215 Burgerlijk Wetboek eveneens niet langer gelden.   

Om de woonzekerheid van de langstlevende echtgenoot‐huurder te beschermen, heeft de wetgever 

voorzien in een bijzondere erfrechtelijke aanspraak op de gezinswoning voor de langstlevende. Artikel 

745bis, §3, Burgerlijk Wetboek bepaalt met name dat “de  langstlevende echtgenoot als enige, met 

uitsluiting van alle andere erfgenamen, het recht op de huur van het onroerend goed verkrijgt dat bij 

het openvallen van de nalatenschap van de overledene tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende”.  

Met de wet van 28 maart 200782 werd ook aan de langstlevende wettelijk samenwonende partner een 

bijzondere erfrechtelijke aanspraak op het huurrecht toegekend (artikel 745octies, §1, lid 2 BW).  

De  langstlevende  huurder  zal  dus  als  enige  de  huurovereenkomst  kunnen  voortzetten. Vanaf  het 

tijdstip  van  het  overlijden  zal  hij  daarbij  in  de  rechten  en  plichten  treden  van  de  vooroverleden 

huurder, ook  al was de  langstlevende  voorheen  zelf  geen  contractspartij.  Een discussiepunt  in de 

rechtsleer en de rechtspraak betreft de kwestie van de huurwaarborg. In principe zal er immers geen 

nieuwe  huurovereenkomst  tot  stand  komen,  waardoor  het  lot  van  de  oorspronkelijke  waarborg 

onduidelijk  is.  Sommige  rechtsleer  oordeelt  dat  de  huurwaarborg  aan  de  langstlevende  zal 

toekomen83. Andere auteurs zijn daartegen van mening dat de waarborg deel uitmaakt van het actief 

van de nalatenschap en niet toebehoort aan de langstlevende partner. Bij deze laatste strekking is een 

bijkomende  discussie  ontstaan  omtrent  de  vraag  of  de  huurwaarborg  tijdens  de  duur  van  de 

                                                            
81 GwH 12 mei 2011, nr. 70/2011 en DE GREVE, K., Vademecum Huurontbinding, in CABG, Gent, Larcier, 2012, p. 
58. Discussie bestaat echter omtrent de vraag of een vordering tot preferentiële toewijzing mogelijk is wanneer 
het huurrecht steeds in onverdeeldheid tussen beide ex‐partners bestond, met name doordat het tijdens het 
huwelijk of de wettelijke samenwoning toebehoorde aan het eigen vermogen van elk van beiden en niet tot 
het gemeenschappelijk vermogen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bovendien dat de interpretatie van artikel 
1447 Burgerlijk Wetboek waarbij de preferentiële toewijzing niet kan worden aangevoerd met betrekking tot 
een gezinswoning in onverdeeldheid, niet strijdig is met het gelijkheids‐ en non‐discriminatiebeginsel (GwH 7 
maart 2013, nr. 28/2013). 
82 Wet van 28 maart 2007 tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijke 
samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling 
inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 8 mei 2007. 
83 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 43‐44. 
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huurovereenkomst buiten het bereik van de erfgenamen blijft, dan wel of deze laatsten kunnen eisen 

dat een nieuwe waarborg wordt gesteld84. 

Te vermelden is tenslotte dat het algemeen huurrecht bepaalt dat de huur niet wordt ontbonden door 

het overlijden van (een van) de huurder(s) of verhuurder(s) (artikel 1742 BW). Het Hof van Cassatie 

oordeelde wel dat deze regel slechts van suppletief recht is, waardoor het de partijen vrij staat om in 

de huurovereenkomst een afwijkende regeling op te nemen85. Ook voorziet de Woninghuurwet in de 

mogelijkheid om een  levenslange huurovereenkomst te sluiten, die van rechtswege zal eindigen bij 

overlijden van de huurder (artikel 3, §8, Woninghuurwet). Noch het huwelijksvermogensrecht, noch 

het erfrecht biedt dan een uitweg  voor de  langstlevende partner, die genoodzaakt  zal  zijn om de 

woning te verlaten. 

C. Huren en verhuren door feitelijk samenwonenden 

C.1  Een beschermend statuut voor de gezinswoning? 

Feitelijk samenwonenden zijn personen die samenwonen zonder de juridische bestendiging door een 

huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning. Het kan gaan om partnerrelaties, maar ook 

bijvoorbeeld om  vrienden,  studenten,  familieleden  of  grotere  gemeenschappen  die  samenwonen. 

Ondanks omvangrijke kritiek in de rechtsleer86 wordt in het algemeen geoordeeld dat hun samenleving 

niet wordt beschermd door de wet. Zelfs wanneer het gaat om feitelijk samenwonende partners zal 

de bescherming van de gezinswoning van artikel 215 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn. Meer 

algemeen  ontstaan  uit  het  feit  van  het  samenleven  geen  bijzondere  persoonlijke  of 

vermogensrechtelijke verplichtingen  in de onderlinge verhouding, noch  ten opzichte van derden87. 

Voor zover het gaat om de woning die tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd, kan de (mede)huurder 

dus alleen  terugvallen op de bescherming van de Woninghuurwet en  zullen de gemeenrechtelijke 

principes van splitsbaarheid, hoofdelijkheid en ondeelbaarheid van toepassing zijn wanneer meerdere 

personen optreden als contractuele huurder of verhuurder. 

C.2  Implicaties voor het woninghuurrecht 

De positie van feitelijke samenwoners met betrekking tot de huurwoning wordt bepaald door het feit 

of men  al  dan  niet  partij  is  bij  de  woninghuurovereenkomst.  Een  eerste mogelijkheid  is  dat  de 

verschillende  samenwonenden  optreden  als  contractspartij  en  ieder  het  statuut  van  contractuele 

medehuurder heeft. Voor de verhuurder  is dan van bij aanvang van de huur duidelijk dat meerdere 

personen de woning zullen betrekken, waardoor zich uitsluitend de vraag stelt naar de respectievelijk 

rechten  en  –verplichtingen  als  huurders  en  verhuurder(s).  Een  tweede  situatie  van  feitelijke 

                                                            
84 BARBAIX, R. & AYDOGAN, A., “De bescherming van de huisvesting in de gehuurde gezinswoning tijdens en na de 
tweerelatie” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, p. 104 en SEYNS, S. “Welk statuut heeft de huurwaarborg bij het huren van de gezinswoning? In 
Patrimonium 2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 303‐304. 
85 Cass. 11 maart 1948, Pas., 1948, I, p. 165. 
86 CASMAN, H., “Gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend: wat maakt het uit? Vermogensrechtelijke 
aspecten, andere dan bij overlijden” in FORDER, C. & VERBEKE, A‐L., Gehuwd of niet: maakt het iets uit?, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 159; VAN LEUVEN, N., “Ook duurzaam feitelijk samenwonenden verwerven het 
recht van ‘samen’‐bewoning, EJ, 2005, p. 5; VAN HOVE, K. “Concubinaat en huur: een moeilijk huwelijk”, in X 
(ed.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, p. 332‐333. 
87 VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 829 ev. 



27 
 

samenwoning doet zich voor wanneer een gedeelte van het pand wordt onderverhuurd aan een of 

meerdere  onderhuurders. Deze  situatie wordt  afdoende  geregeld  in  artikel  4 Woninghuurwet  en 

wordt hier niet verder besproken. Een derde geval is tenslotte wanneer er een of meerdere personen 

de woning huren en een derde komt inwonen, zoals bijvoorbeeld wanneer partners gaan samenwonen 

in de woning die voordien reeds door een van beiden werd gehuurd. Hier rijst zowel de vraag naar de 

rechten  en  verplichtingen  van  de  betrokkenen,  als  naar  de  kwestie  of  de  verhuurder  al  dan  niet 

toestemming moet verlenen om de woning te betrekken. 

Wat de kwestie van de toestemming betreft,  is  in de rechtspraktijk duidelijk dat de verhuurder zijn 

toestemming niet zal moeten verlenen aan een partner, kinderen of andere familieleden om de woning 

te  mogen betrekken. Evenmin kan dit aanleiding geven tot de ontbinding van de huurovereenkomst88. 

Bovendien lijkt de verhuurder in het algemeen niet te kunnen verbieden dat de huurder met een derde 

samenwoont in de huurwoning, al dan niet via een contractueel beding (een zogenaamd ‘beding van 

alleenwoning’). Een dergelijke beperking wordt  immers beschouwd als strijdig met de bescherming 

van  het  privéleven  en  het  grondrecht  op  bescherming  van  het  gezinsleven,  op  basis waarvan  de 

huurder in principe het recht heeft om die personen te laten inwonen die hij verkiest89.  

Toch heeft de huurder ook geen vrijgeleide om derden zonder meer in de woning te laten verblijven. 

In de eerste plaats blijft de huurder namelijk aansprakelijk voor zijn huisgenoten (artikel 1735 BW). Dit 

zijn alle personen die zich met toestemming van de huurder  in de woning bevinden90. Ten tweede 

moet de huurder het gehuurde goed gebruiken als een goede huisvader en volgens de bestemming 

welke bij het huurcontract daaraan  gegeven  is  (artikel  1728,  1° BW).  In het Vlaamse Gewest  zijn 

tenslotte ook bezettingsnormen van tel, waardoor de eigenaar‐verhuurder zich door middel van een 

administratieve procedure kan verzetten tegen situaties waarbij de huurwoning wordt overbewoond 

(artikel 17 Vlaamse Wooncode). 

Hierna  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  gevolgen  van  de  feitelijke  samenwoning  voor  de 

voornaamste huurders‐ en verhuurdersverplichtingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

gevallen waarbij een enkele persoon optreedt als contractuele huurder en situatie waarin er meerdere 

huurders de huurovereenkomst ondertekenden. 

C.2.1  Enkelvoudige contractuele huurrelatie 

‐ Huurschulden:  alleen  de  contractuele  huurder  is  gehouden  tot  het  nakomen  van  de 

huurdersverplichtingen, waaronder  het  betalen  van  de  huurprijs,  het  verstrekken  van  de 

huurwaarborg  en  het  vergoeden  van  huurschade.  Een  inwonende‐niet‐huurder  blijft  een 

derde ten opzichte van het huurcontract91. Het feit van het samenwonen doet bijgevolg geen 

enkele  hoofdelijkheid  of  andere  verplichting  ten  opzichte  van  de  verhuurder  ontstaan92. 

Anders  dan  wat  het  geval  is  bij  gehuwde  of  wettelijk  samenwonende  partners  zal  de 

                                                            
88 Vred. Gembloux 28 januari 1966, JL, 1965‐66, p. 239. 
89 HEYVAERT, A., “Civielrechtelijke aspecten van gezinnen zonder huwelijk”, TPR, 1985, p. 48‐49 en VAN HOVE, K. 
“Concubinaat en huur: een moeilijk huwelijk”, in X (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel 
Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, p. 332‐333. 
90 Cass. 21 januari 1999, R.W., 1998‐99, p. 1454, met noot HERBOTS, J. en Vred. Zottegem 7 mei 2015, Huur, 
2015, p. 186. 
91 Anders: Vred. Bree 17 april 2008, Limb.Rechtsl., 2008, p. 358. 
92 Vred. Grâce‐Hollogne 19 juni 2007, JLMB, 2008, p. 126. 
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verhuurder  dus  geen  beroep  kunnen  doen  op  artikel  222  Burgerlijk  Wetboek  om 

huurschulden,  gekwalificeerd  als  huishoudelijke  schulden,  op  andere  personen  dan  de 

contractuele  huurder  te  verhalen9394. Op  basis  van  artikel  1735  Burgerlijk Wetboek  is  de 

huurder ten opzichte van de verhuurder echter wel aansprakelijk voor zijn huisgenoten. 

‐ Huurrechten: het  recht op bezetting en genot van de woning komt uitsluitend  toe aan de 

contractuele  huurder,  die  alle  rechtshandelingen  betreffende  de  huurwoning  alleen  kan 

stellen.  De  inwonende‐niet  huurder  wordt  geen  wettelijke  medehuurder.  Volgens  een 

meerderheidsstandpunt in de rechtspraak en rechtsleer is dit evenmin het geval voor feitelijk 

samenwonende partners95 en wordt de gezinshuisvesting  in deze gevallen dus niet door de 

wet beschermd (cfr. artikel 215, §2, BW). De opzegging of de vordering tot ontbinding door de 

contractuele huurder (of de verhuurder) zal voor andere inwonenden dus tot gevolg hebben 

dat men de woning moet verlaten, zonder dat bijvoorbeeld een informatieverplichting moet 

worden  nageleefd.  De  inwonende‐niet‐huurder  zal  evenmin  rechten  ten  opzichte  van  de 

verhuurder kunnen laten gelden. 

‐ Rechten en verplichtingen van de verhuurder: alleen de contractuele verhuurder is gehouden 

tot de verbintenissen als verhuurder en zal alle rechtshandelingen betreffende de huurwoning 

alleen kunnen stellen. Anders dan bij gehuwde of wettelijk samenwonende partners is artikel 

215 Burgerlijk Wetboek dan ook niet van toepassing. Wanneer een huurwoning toebehoort 

aan  één  van  de  feitelijk  samenwonenden  en  een  andere  persoon, waarmee  de  eigenaar 

feitelijk  samenwoont,  de  overeenkomst  met  de  huurder  sluit,  betekent  dit  echter  niet 

noodzakelijk dat de overeenkomst nietig is. Een dergelijke woninghuurovereenkomst is geldig, 

maar zal niet tegenstelbaar zijn aan de eigenaar96. Een tweede bijzondere omstandigheid  is 

wanneer de eigenaar‐verhuurder  zelf  samenwoont met de huurder  (bijvoorbeeld wanneer 

een andere persoon bij de eigenaar‐bewoner komt  inwonen en daarvoor huur betaalt). De 

rechtspraak oordeelt dat de gebruikelijke  regeling omtrent de  teruggaveverplichting en de 

vergoeding voor huurschade dan vervalt en de eigenaar bij beëindiging van de huur specifiek 

moet aantonen voor welke beschadigingen en verliezen de huurder aansprakelijk is97. 

‐ De  huurwaarborg:  de  inwonende‐niet‐huurder  zal  niet  moeten  bijdragen  tot  de 

huurwaarborg, aangezien deze  laatste een derde  is  ten opzichte van het huurcontract. Dit 

betekent  ook  dat  de  huurwaarborg  bij  beëindiging  van  de  huur moet worden  gestort  op 

                                                            
93 Contra, doch ten onrechte: Vred. Merksem 5 maart 1981, RW, 1980‐81, met noot PAUWELS, J. “Concubinaat: 
hoofdelijke aansprakelijkheid voor gezinsschulden?”. 
94 Wanneer het gaat om een feitelijk samenwonend gezin en de verhuurder te goeder trouw kon voortgaan op 
een schijn van huwelijk, dan wordt in de rechtspraak soms aanvaard dat de verhuurder zich toch kan beroepen 
op artikel 222 BW, als toepassing van de vertrouwensleer. In de rechtsleer wordt ook opgemerkt dat het, met 
de huidige diversiteit aan samenlevingsvormen niet evident zal zijn om zich op deze schijn te beroepen 
(VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 86 en BARBAIX, R. & AYDOGAN, A., 
“De bescherming van de huisvesting in de gehuurde gezinswoning tijdens en na de tweerelatie” in DAMBRE, M., 
HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 98‐99).  
95 Rb. Brussel 10 december 1993, JT, 1994, p. 192; Vred. Namen 10 januari 1997, Echos.Log., 1997, p. 15 en 
Vred. Herzele 19 december 2012, RW, 2013‐14, p. 273. Contra: Rb. Luik 26 juni 1980, JL, 1981, p. 87, met noot 
LIENARD, D.; Arrondrb. Tongeren 1 april 1992, Limb.Rechtsl., 1993, p. 60 en Vred. Aalst 1 september 1992, 
T.Vred., 1992, p. 328. 
96 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 123. 
97 Luik 16 juni 2012, T.Verz., 2013, p. 333. 
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rekening  van  de  contractuele  huurder,  ongeacht  van  wie  de  gelden  voor  de  waarborg 

afkomstig waren98. 

‐ De huur bij overlijden: de huur wordt in beginsel niet ontbonden door het overlijden van de 

huurder  of  verhuurder  (artikel  1742  BW)  en  zal  bijgevolg  worden  voortgezet  door  de 

erfopvolgers.  De  langstlevende  feitelijke  samenwonende  partner  of  eventuele  andere 

inwonende personen kunnen geen erfrechtelijke aanspraak maken op de voorzetting van de 

huuroverkomst,  tenzij bij  testament anders werd bepaald. De erfgenamen van de huurder 

zullen  de  inwonende‐niet‐huurder(s)  bijgevolg  na  een  redelijke  termijn  kunnen  uitzetten, 

aangezien deze laatste(n) niet het recht hebben om de huur voor te zetten. Overeenkomstig 

de  modaliteiten  van  artikel  4  Woninghuurwet  kan  wel  een  overdracht  van  de 

huurovereenkomst plaatsvinden99. 

‐ Beëindiging van de samenwoning: het stopzetten van het samenwonen brengt geen gevolgen 

met zich mee in de relatie tussen huurder en verhuurder. Alleen de contractuele huurder zal 

het  recht  hebben  om  de  huurovereenkomst  voor  te  zetten  en  staat  verder  in  voor  de 

huurdersverplichtingen.  Inwonende personen hebben  tijdens  de  samenwoning  slechts  het 

statuut van een ‘bezetter ter bede’, die de huurder, na beroep op de rechter, ten allen tijde 

kan uitzetten. De huurder zal, gegeven de omstandigheden van de  zaak, wel een  redelijke 

termijn  moeten  geven  om  de  woning  te  verlaten100.  Anders  kan  er  sprake  zijn  van 

rechtsmisbruik101. 

C.2.2  Pluraliteit van huurders of verhuurders 

‐ Huurschulden jegens de verhuurder: bij contractuele medehuur zullen de huurders gezamenlijk 

de huurdersverplichtingen moeten nakomen. De omvang van de verplichtingen hangt samen 

met  de  vraag  of  het  gaat  om  een  deelbare  of  een  ondeelbare  verbintenis,  tenzij  de 

hoofdelijkheid werd bedongen. De betaling van de huurprijs wordt doorgaans bijvoorbeeld 

beschouwd als een deelbare verbintenis102, waardoor elke huurder in principe slechts tot zijn 

deel  is gehouden103,  tenzij duidelijk blijkt dat het de bedoeling was om de betaling van de 

huurprijs  als  een  ondeelbare  verbintenis  te  beschouwen104.  Bij  deelbare  verbintenissen 

beschikt de verhuurder over een vordering tot nakoming van de gehele huurdersverplichting, 

maar  zal  hij  deze  vordering  niet  (geheel)  kunnen  uitvoeren  tegen  elk  van  de  huurders 

afzonderlijk.  Het  gevolg  is  uiteindelijk  dat  het  risico  op  insolvabiliteit  van  een  van  de 

medehuurders bij de verhuurder rust105. Bij ondeelbare of hoofdelijke verbintenissen kan elke 

huurder daarentegen voor het geheel van de huurschuld worden aangesproken. 

                                                            
98 Vred. Westerlo 11 december 2006, T.Vred., 2007, p. 357. 
99 Vred. Zomergem 27 juni 2014, Huur, 2014, p. 177 en VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele 
knelpunten”, TBO, 2008, p. 87. 
100 Vred. Halle 23 juli 2008, NJW, 2009, p. 136 en RTDF, 2009, p. 250. 
101 Vred. Sint‐Jans‐Molenbeek 10 mei 1988, RW, 1988‐89, p. 1275. 
102 Rb. Brussel 8 maart 2007, T.Vred., 2009, p. 345.  
103 Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 januari 2006, Huur, 2006, p. 157, met noot PITEUS, K. 
Contra: Vred. Etterbeek 24 juni 1984, RTDF, 1986, p. 442, met noot JEANMART, N.  
104 Sommige rechtspraak oordeelt echter dat uit omstandigheden toch kan blijken dat een ondeelbare 
verbintenis werd aangegaan (cfr. ‘A.1.2 Implicaties voor de woninghuurovereenkomst’). 
105 Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 januari 2006, T. Huur, 2006, p. 156 ev., met noot 
PITEUS, K. 
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‐ Huurschulden  tussen  de  huurders  onderling:  wanneer  een  van  de  huurders  de  volledige 

huurschuld betaalt, zal deze huurder jegens de medehuurders een vordering kunnen in stellen 

op  basis  van  artikelen  1213  of  1251,  3°  Burgerlijk Wetboek  (wanneer  het  gaat  om  een 

ondeelbare of hoofdelijke verbintenis) of op grond van de vermogensvermeerdering zonder 

oorzaak. Binnen het kader van een partnerrelatie wordt een vordering tot terugbetaling van 

de huurschuld die door een van de huurders is betaald evenwel niet altijd aanvaard.   

o Wanneer er sprake is van een hoofdelijk of ondeelbare verbintenis kan in principe een 

vordering  worden  ingesteld  op  basis  van  artikelen  1213  of  1251,  3°  Burgerlijk 

Wetboek. De kans bestaat echter dat de  rechter de vordering afwijst. De  integrale 

betaling  van  de  huurprijs  door  een  van  beide  partners  kan  namelijk  worden 

beschouwd als de uitvoering van een natuurlijke verbintenis106.  

o Zijn  de  huurders  daarentegen  niet  gehouden  tot  een  hoofdelijke  of  ondeelbare 

verbintenis,  dan  kan  de  huurder  in  kwestie  slechts  een  beroep  doen  op  de 

vermogensvermeerdering  zonder  oorzaak.  De  toepassingsvoorwaarden  voor  deze 

theorie, die onder meer vereist dat de verrijking en de verarming niet gelegen zijn in 

de wil van de verarmde, lijken evenwel een probleem te vormen. Binnen een relatie 

zal  namelijk  kunnen  worden  aangevoerd  dat  verrijking/verarming  steunde  op 

vrijgevigheid of eigen belang, met een risico van verarming107.  

‐ Huurrechten:  het  genotsrecht  op  de  woning  komt  ondeelbaar  toe  aan  elke  contractuele 

huurder108.  

o Als  gevolg  hiervan  zal  een  opzegging  of  vordering  tot  ontbinding  vanwege  de 

verhuurder  in de eerste plaats aan elke contractuele medehuurder moeten worden 

gericht, tenzij wanneer de huurders hoofdelijk zijn verbonden109. De huurder aan wie 

geen opzegging werd betekend, zou anders zelfs de voormalige huurder van wie de 

huurovereenkomst wel werd opgezegd opnieuw kunnen  laten  intrekken, maar dan 

zonder het statuut van medehuurder110.  

o Het recht op huur is in onverdeeldheid tussen de verschillende contractuele huurders. 

Overeenkomstig  de  gemeenrechtelijke  regels  inzake  onverdeeldheden  zal  elke 

contractspartij afzonderlijk dus slechts daden van tot behoud van het goed en daden 

van  voorlopig  beheer  kunnen  stellen,  terwijl  voor  andere  daden  van  beheer  en 

beschikking  een  gezamenlijk  optreden  nodig  is.  Concreet  betekent  dit  dat  alle 

rechtshandelingen  die  het  huurrecht  kunnen  aantasten,  zoals  een  vordering  tot 

ontbinding,  een  onderverhuring  of  een  verzaking  aan  het  recht  op  stilzwijgende 

verlenging, de medewerking van alle contractuele huurders vereist is111. Soms wordt 

                                                            
106 In de rechtspraak wordt meer bepaald het bestaan van een morele solidariteitsverplichting tussen feitelijk 
samenwonende partners aanvaard (Vred. Westerlo 11 december 2006, T.Vred, 2007, p. 354). Soms wordt het 
bestaan ervan echter slechts tot op een bepaalde hoogte in acht genomen. Wanneer de bijdragen voor 
verbouwings‐ of verbeteringswerken de grens van de normale lasten overschrijden, zou er bijvoorbeeld toch 
sprake zijn van een verrijking zonder oorzaak (Gent 5 maart 2015, TBO, 2015, p. 148). 
107 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 112‐113. 
108 Vred. Hamme 21 november 1989, RW, 1990‐91, p. 514, met noot PAUWELS, C.  
109 Rb. Luik 18 november 2003, T.Vred., 2005, p. 143; Vred. Aarschot 16 december 2005 en Vred. Aarschot 20 
januari 2006, T.Huur, 2006, p. 157, met noot PITEUS, K. 
110 Vred. Soignies 12 mei 1987, JL, 1987, p. 1150. 
111 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 112‐113. 
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in  de  rechtspraak  daartoe  wel  aanvaard  dat  er  sprake  is  van  een  stilzwijgend 

mandaat112. 

o De opzegging of de vordering tot ontbinding door de huurder(s) zal omgekeerd ook 

aan elke verhuurder moeten toekomen. Dit eveneens tenzij de hoofdelijkheid werd 

bedongen113.  Wanneer  slechts  één  (ver)huurder  wordt  aangesproken,  blijft  de 

handeling zonder gevolg ten opzichte van de andere (ver)huurder(s)114.  

‐ Verhuurdersverplichtingen:  verhuurders  zullen  gezamenlijk  de  verhuurdersverplichtingen 

moeten nakomen, rekening houdend met  het deelbare of ondeelbare karakter verbintenis, 

tenzij wanneer de hoofdelijkheid werd bedongen. De verbintenis van de verhuurder om de 

huurder  het  genot  van  de  woning  te  verschaffen,  wordt  bijvoorbeeld  als  ondeelbaar 

beschouwd115. Wat het uitoefenen  van de bevoegdheden  als  eigenaar‐verhuurder betreft, 

moet  verder  gewezen  worden  op  de  gemeenrechtelijke  principes  inzake  onverdeelde 

goederen  (artikel  577,  §3  BW).  Dit  betekent  onder  meer  dat  verhuurders  de 

huurovereenkomst  betreffende  de woning  die  hen  beiden  toebehoort  in  principe  beiden 

moeten ondertekenen. Een huurcontract dat slechts door één van de mede‐eigenaars wordt 

afgesloten, zal aan de andere mede‐eigenaar(s) immers niet‐tegenstelbaar zijn116. 

‐ De huur bij overlijden: de huur wordt in beginsel niet ontbonden door het overlijden van de 

huurder(s)  of  verhuurder(s)  (artikel  1742 BW)  en  zal  in onverdeeldheid  toekomen  aan  de 

erfopvolgers en de resterende contractuele mede(ver)huurders. 

‐ Beëindiging  van  het  samenwonen:  de  beëindiging  van  de  samenwoning  wijzigt  de 

verbintenissen  uit  de  woninghuurovereenkomst  in  beginsel  niet.  Iedere  huurder  kan 

aanspraak  maken  op  het  voortzetten  van  de  huurovereenkomst  en  ook  de  verhuurder 

behoudt zijn rechten ten opzichte van elke contractueel verbonden huurder117. Veelal zal het 

ongewijzigd voortzetten van huurrelatie echter niet wenselijk zijn118. Als uitgangspunt wordt 

                                                            
112 Vred. Herzele 19 december 2012, RW, 2012‐2013, p. 274. 
113 GOOSSENS, W., “Duur, opzegging en verlenging van de huurovereenkomst” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. & STIJNS, 
S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 524. 
114 Vred. Grâce‐Hollogne 4 mei 1990, T.Vred. 1990, p. 376; Vred. Namen 10 januari 1997, Echos.Log., 1997, p. 
15, met noot. 
115 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1164; Vred. Leuven 28 oktober 2003, T.Vred., 2007, p. 183 en Vred. 
Leuven 28 oktober 2003, T.Vred, 2007, p. 183. 
116 Cass. 28 juni 2013, C.12.0439.N/1, www.cassonline.be; Gent 27 oktober 1988, Pas., 1989, p. 85; Vred. 
Veurne 7 september 1998, RW, 1999‐2000, p. 787 en SNAET, S. & VERBEKE, A‐L., “Mede‐eigendom en 
onverdeeldheid”, in SAGAERT, V. & VERBEKE, A. (eds.), Goederenrecht, in Themis, 62, Brugge, Die Keure, 2011, p. 
56. 
117 VERSTRAETE, J., “Contacten tussen ongehuwd samenwonenden”, in Actualia Familiaal Vermogensrecht, 
Leuven, 2003, p. 55. 
118 In spoedeisende gevallen, zoals bijvoorbeeld bij mishandeling of dronkenschap, kan dan alleszins voor de 
rechtbank van eerste aanleg de uitdrijving worden gevorderd (Rb. Luik 14 februari 2003, JLMB, 2003, p. 1627 
en Arrondrb. Gent 15 december 2003, RW, 2004‐05, p. 1473). Wanneer men een uitdrijving en de definitieve 
toewijzing van het huurrecht wenst te bekomen, zou daarentegen de vrederechter bevoegd zijn, aangezien het 
in dergelijke gevallen in wezen om een huurgeschil zou gaan (Vred. Hamme 21 november 1989, RW, 1990‐91, 
p. 514, met noot PAUWELS, J.). In de rechtspraktijk  is enigszins onduidelijk op welke grond de toewijzing aan een 
van beide partners kan worden toegestaan. Sommige rechters  baseren zich op de uitvoering van de 
overeenkomst ter goeder trouw (Vred. Hamme 21 november 1989, RW, 1990‐91, p. 514, met noot PAUWELS, J.), 
anderen stellen dat er tussen de huurders een stilzwijgende overeenkomst bestaat om elkaar het rustig genot 
van de woning te gunnen. Bij verstoring van dit rustige genot zou dan, na een redelijke termijn, de uitdrijving 
kunnen plaats vinden (Vred. Leuven 15 juli 2003, T.Vred., 2006, p. 240; Vred. Oudenaarde 2 februari 2006, 
NJW, 2006, p. 378; Vred. Veurne‐Nieuwpoort 24 september 2009, ERH, 2015, p. 59). 
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daarbij  door  sommige  rechtsleer  en  rechtspraak  aangenomen  dat, wat  hem  betreft,  elke 

huurder de vrijheid heeft om de huurovereenkomst op te zeggen119, desgevallend op basis van 

een contractuele clausule120. Dergelijke opzegging zou dan de gebruikelijke gevolgen met zich 

meebrengen, met  name  de  beëindiging  van  de  huurrelatie  tussen  de  verhuurder  en  de 

desbetreffende huurder121. Anderen aanvaarden de opzegging door een alleen handelende 

huurder echter niet en beargumenteren dat het eerste standpunt te weinig rekening houdt 

met  het  ondeelbare  karakter  van  de  verhuurdersverplichting  om  het  genot  over  de 

huurwoning te verschaffen. De opzegging door een huurder brengt immers geen gevolgen met 

zich  mee  voor  deze  verplichting.  Aanvaarden  dat  de  correlatieve  verbintenissen  van  de 

huurder  eenzijdig  kunnen worden  gewijzigd,  terwijl de  verbintenissen  voor de  verhuurder 

ongewijzigd blijven voorbestaan, zou dan ook niet kunnen worden aanvaard122. 

Uit de rechtspraak blijkt verder dat de situatie waarin een van de contractuele huurders de woning wil 

verlaten zich regelmatig voordoet, met geschillen tot gevolg. Door de huurder die de woning heeft 

verlaten wordt  dan  bijvoorbeeld  aangevoerd  dat  de  verhuurder  de  beëindiging  van  de  huur  ten 

opzichte  van  de  betrokkene  heeft  aanvaard  en/of  een  nieuwe  (mondelinge)  overeenkomst werd 

aangegaan met de resterende huurder(s). De verhuurder kan immers rechtsgeldig met de opzeg door 

een  van  de  huurders  instemmen123,  net  zoals  dat  de medehuurders  overeenkomstig  artikel  3,§5 

Woninghuurwet de overeenkomst ook gezamenlijk kunnen opzeggen. De vraag of een enkele huurder 

voor  zich de overeenkomst  kan beëindigen, waarbij de overeenkomst wordt  verdergezet door de 

overige medehuurder(s),  blijft  echter  gecontesteerd.  Zelfs  in  aanwezigheid  van  een  aantoonbare 

instemming van de verhuurder dienen zich bovendien verschillende juridische vraagstukken aan. Deze 

worden hierna besproken.  

‐ Betalen van de huurprijs: wanneer de overeenkomst wordt beëindigd in hoofde van een van 

de  contractuele medehuurders  bestaat  betwisting  over  de  gevolgen  voor  de  resterende 

huurder(s) en de  verhuurder(s).  Sommigen menen dat de opzegging door een huurder de 

positie  van  de  andere  huurder(s) niet wijzigt. De  blijvende  huurder  zal  immers  aanspraak 

blijven maken op het genot van de woning (ondeelbare verbintenis), terwijl hij of zij slechts 

gehouden zou zijn tot zijn deel van de (deelbare) huurdersverplichtingen (i.c. het betalen van 

de huurprijs). Het gevolg  is dan uiteindelijk dat de verhuurder een deel van de huurgelden 

verliest wanneer een huurder opzegt. Onder meer naar onze mening lijkt dit standpunt echter 

niet te kunnen worden verantwoord.  

                                                            
119 Rb. Gent 25 mei 2012, nr. 11/2442/A, onuitg. Wanneer de huurders onderling geen akkoord kunnen 
bereiken over wie de huurovereenkomst zal voortzetten, kan iedere partij voor de kortgedingrechter vorderen 
dat de andere contractuele medehuurder wordt uitgezet (artikel 584, eerste lid Ger. W.) (Brussel 15 april 2010, 
RTDF, 2011, p. 218 en Antwerpen 19 november 2008, NJW, 2009, p. 637). 
120 Vred. Zottegem 7 mei 2015, Huur, 2015, p. 188. 
121 Aangevoerd wordt onder meer dat het niet‐aanvaarden van een individuele opzeggingsmogelijkheid zou 
indruisen tegen de opzeggingsregeling zoals voorzien door artikel 3,§5 Woninghuurwet (Vred. Soignies 12 mei 
1987, JLMB, 1987, p. 1149 en Vred. Roeselare 13 december 2007, Res.Jur.Imm., 2008, p. 126, T. Vred., 2009, p. 
368 en VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 84). 
122 De verhuurder zal zijn verhaalsrecht immers beperkt zien tot de resterende huurder(s) (Rb. Gent 7 januari 
2005, RW, 2006‐07, p. 1165;  Rb. Antwerpen 25 januari 2011, ERH, 2015, p. 76 en MASSCHELEIN, M.A., Het koppel 
in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 85‐86). 
123 Rb. Brussel 24 januari 2008, T.Vred. 2009, p. 345 en Rb. Gent 17 mei 2013, nr. 12/1529/A, onuitg. 
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o Wanneer er oorspronkelijk sprake was van twee contractuele medehuurders, dan zal 

er door het wegvallen van een huurder geen sprake meer zijn van een pluraliteit van 

huurders, waardoor de voorheen deelbare verbintenis tot het betalen van de huurprijs 

een ondeelbare verbintenis wordt. De blijvende huurder zal bijgevolg moeten instaan 

voor de betaling van de gehele huurprijs124.  

o Wanneer  aanvankelijk meer  dan  twee  contractuele  huurders  partij  waren  bij  de 

overeenkomst, dan zal er na het vertrek van een huurder wel nog steeds sprake zijn 

van een deelbare verbintenis. In regel gebeurt de verdeling van een verbintenis echter 

in evenveel delen als er huurders zijn. Het wegvallen van een contractuele huurder 

betekent dan dat de verplichting tot het betalen van de huurprijs wordt herverdeeld 

onder  de  blijvende  huurders  en  de  positie  van  deze  laatsten  ook  in  dit  geval  zal 

wijzigen. 

‐ Opzegging  van  de  overeenkomst:  op  voorwaarde  dat  de  voortzetting  van  de 

huurovereenkomst onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt, menen sommige auteurs dat de 

verhuurder  verplicht  is  om  de  lopende  overeenkomst  te  respecteren met  de  resterende 

huurder(s)125. De  verhuurder  zal  de  overeenkomst  bijgevolg  slechts  kunnen  beëindigen  in 

overeenstemming met  de wettelijke  opzeggingsmogelijkheden  (artikel  3 Woninghuurwet), 

zonder dat de opzegging door een van de huurders daartoe een bijkomende mogelijkheid 

biedt. Nochtans vindt ten opzichte van de verhuurder een wijziging plaats: de voorwaarden 

van de huurovereenkomst zullen weliswaar worden gerespecteerd (i.c. betalen van de gehele 

huurprijs), maar de opzegging door een huurder betekent hoe dan ook dat een schuldenaar 

wegvalt, waardoor de verhuurrisico’s kunnen toenemen126. 

‐ Verhaalbaarheid van huurschulden: aansluitend rijst de vraag naar de verhaalbaarheid van de 

huurschulden. Uit sommige rechtspraak en rechtsleer blijkt dat de vraag naar de gevolgen van 

de  opzegging  voor  de  verhuurder  en  de  (resterende)  huurder(s)  anders  moet  worden 

beantwoord naargelang de hoofdelijkheid al dan niet werd bedongen.  

o Wanneer  de  (oorspronkelijke)  huurders  niet  hoofdelijk  aansprakelijk  waren,  zal  de 

opzegging  een  einde  maken  aan  alle  verdere  huurdersverplichtingen  en  kan  de 

vertrekkende  huurder  noch  door  de  resterende  huurders,  noch  door  de  verhuurder 

worden  aangesproken  na  de  beëindiging  van  de  huurovereenkomst  voor  wat  hem 

betreft127. 

o Was er daarentegen  sprake  van hoofdelijkheid, dan  zal de  verhuurder de opzeggende 

huurder ook na de opzegging kunnen aanspreken en dit tot   het einde van de  lopende 

huurovereenkomst. De opzegging maakt immers wel een einde aan zijn hoedanigheid als 

huurder, maar de hoedanigheid  als hoofdelijke  schuldenaar  kan niet eenzijdig worden 

beëindigd. De opzeggende huurder zal dus als hoofdelijke schuldenaar tot het einde van 

de huurovereenkomst kunnen worden aangesproken door de verhuurder128. 

o Ook voor wat betreft de andere huurder(s) speelt de vraag naar de verhaalbaarheid van 

de  verbintenissen  uit  de  overeenkomst  ten  opzichte  van  de  hoofdelijk  gebonden, 

opzeggende huurder. Kan deze laatste door de resterende huurders bijvoorbeeld worden 

                                                            
124 VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 84‐85. 
125 DE GREVE, K., Vademecum Huurontbinding, in CABG, Gent, Larcier, 2012, 65. 
126 MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 85‐86 
127 Vred. Etterbeek 6 april 2010, T.Vred., 2012, p. 133. 
128 DE GREVE, K., Vademecum Huurontbinding, in CABG, Gent, Larcier, 2012, p. 66. 
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aangesproken tot betaling van zijn deel in de huurprijs? In de Belgische rechtsleer wordt 

aangevoerd dat dit niet het geval  is129. Ten opzichte van de overige huurders heeft de 

vertrekkende persoon  immers niet  langer de hoedanigheid van huurder en moet deze 

laatste niet  langer  voldoen aan de huurdersverplichtingen. Evenmin beschikt hij na de 

opzegging nog over huurrechten. De  toepassing van artikel 1216 Burgerlijk Wetboek130 

leidt er dan toe dat de opzeggende, hoofdelijk gebonden huurder alleen nog ten opzichte 

van de verhuurder borg blijft staan voor de  resterende huurder(s),  terwijl de blijvende 

huurder(s) als enige gehouden is (zijn) tot het voldoen van de huurdersverplichtingen. De 

opzeggende huurder zal dus (als borg) ook een regresvordering kunnen instellen wanneer 

hij zelf wordt aangesproken door de verhuurder. 

‐ Opzeggingsregeling: wanneer  een  van  de  contractspartijen wenst  op  te  zeggen,  geldt  de 

dwingende opzeggingsregeling  van artikel 3 Woninghuurwet. De  toepassing van dit artikel 

vormt  geen  knelpunt  bij  feitelijke  samenwoning.  Wanneer  een  opzegging  door  een 

alleenhandelende huurder wordt aanvaard, is dit echter wel het geval voor de (degressieve) 

opzeggingsvergoeding die de huurder verschuldigd is bij opzegging tijdens de eerste driejarige 

periode.  De  finaliteit  van  deze  opzeggingsvergoeding  is  namelijk  om  de  verhuurder  te 

compenseren voor de kosten van wederverhuring. Van dergelijke kosten is echter geen sprake 

bij  voortzetting  van  de  overeenkomst  door  (een)  andere  contractuele medehuurder(s).  In 

voorkomend geval zou de verhuurder zelfs meerdere keren aanspraak kunnen maken op de 

opzeggingsvergoeding, met name wanneer meerdere huurders opzeggen  tijdens de eerste 

drie jaar van de huurovereenkomst131. De Woninghuurwet is op dit vlak niet aangepast aan de 

situatie waarbij  verschillende  partijen  kunnen  optreden  als  contractuele medehuurder  en 

achtereenvolgens de overeenkomst kunnen opzeggen. 

‐ Huurschade en de huurwaarborg: alle medehuurders moeten gezamenlijk  instaan voor het 

verstrekken van de huurwaarborg en het vergoeden van de huurschade, overeenkomstig de 

algemene  principes  die  van  toepassing  zijn  bij  een  pluraliteit  van  huurders.  Voor  de 

gezamenlijk gestelde huurwaarborg betekent dit ook dat de waarborg  voor de ene helft dient 

aangewend te worden voor de vergoeding van wat de ene huurder verschuldigd is en voor de 

andere  voor wat  de  andere  huurder  dient  te  betalen132. Wanneer  verschillende  huurders 

gezamenlijk de huurwaarborg hebben verstrekt,    rijst verder de vraag naar het  lot van de 

waarborg wanneer een van de huurders de woning voor het einde van de huurovereenkomst 

verlaat. Aangenomen wordt dat diegene die de huurovereenkomst voortzet de andere  zal 

moeten  vergoeden  en  dat  de  huurwaarborg  ten  aanzien  van  de  verhuurder  alleszins 

geblokkeerd blijft.  In geval van overlijden van een van de huurders zal het aandeel dat hij 

betaalde in de huurwaarborg behoren tot de nalatenschap. Ook hier wordt aangenomen dat 

                                                            
129 In Frankrijk, waar met artikelen 1213 en 1214 Code Civil een gelijkaardige regeling geldt, oordeelde het Hof 
van Cassatie dat dit wel het geval was. De stelling van het Franse Hof van Cassatie werd in de rechtsleer wel 
bekritiseerd (VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 84‐85). 
130 Artikel 1216 BW stelt dat “indien de zaak waarvoor de schuld hoofdelijk is aangegaan, slechts een van de 
hoofdelijke medeschuldenaren aangaat, deze tot voldoening van de gehele schuld is gehouden ten aanzien van 
de overige medeschuldenaren, die te zijnen opzichte slechts als zijn borgen beschouwd worden”. 
131 VANHOVE, K., “Woninghuur en samenwonen. Enkele knelpunten”, TBO, 2008, p. 85. 
132 Rb. Gent 7 januari 2005, RW, 2006‐07, p. 1165. 
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de  huurwaarborg  hoe  dan  ook  gehandhaafd  blijft  ten  opzichte  van  de  verhuurder  en  de 

resterende huurder(s) de erfgenamen dus zullen moeten vergoeden133. 

III. CONCLUSIES EN BELEIDSOPTIES 

A. Algemeen 

Hoewel feitelijke samenwoning in sommige regelgeving als een aanknopingspunt wordt gehanteerd134, 

kan worden vastgesteld dat de huisvesting binnen de voornaamste gezinswoning alleen voor gehuwde 

en wettelijk samenwonende partners wordt beschermd. Sommige auteurs wijzen er daarbij op dat het 

juridische  vacuüm  waarin  de  feitelijke  samenwoning  zich  afspeelt,  haaks  staat  op  de  alledaagse 

werkelijkheid waarin het aantal feitelijke samenwoners gestaag toeneemt. Zij oordelen dan ook dat de 

bescherming  van  de  gezinswoning  van  feitelijk  samenwonenden  eveneens  tot  een  elementair 

samenwoningsrecht  zou  moeten  behoren135.  Ook  wordt  opgemerkt  dat,  ongeacht  de  juridische 

vormgeving, alle samenlevende partners  in de rechtspraak van het Hof van Cassatie meer en meer 

worden gelijkgeschakeld en dat erover moet worden gewaakt dat het gelijkheidsbeginsel niet wordt 

geschonden136. 

De wetgever is er op zijn beurt in het verleden steeds vanuit gegaan dat ongehuwd samenwonen een 

bewuste  keuze  is  van  de  betrokkenen,  waarbij  eventuele  ongewenste  juridische  gevolgen  of 

onzekerheden  kunnen  worden  opgelost  of  vermeden  door  contractueel  de  samenleving  en  de 

gevolgen bij beëindiging ervan te regelen. Hoewel het contractenrecht effectief talloze mogelijkheden 

biedt om de huisvesting van  feitelijke  samenwoners  te bestendigen137, blijkt uit  rechtssociologisch 

onderzoek echter dat men doorgaans slecht ingelicht is over de gevolgen van de keuze voor het feitelijk 

samenwonen, het huwelijk of de wettelijke samenwoning138. Terecht kan men dan ook vrezen dat van 

een vrije en bewuste keuze, met desgevallend een contractueel voorzien vangnet dat is afgestemd op 

de concrete behoeften, in de praktijk veeleer geen sprake zal zijn. Voor wat feitelijk samenwonenden 

betreft, wordt  in  bepaalde  literatuur  dan  ook  voorgesteld  om  in  het  huurrecht  een  doordachte, 

sluitende beschermingsregeling te voorzien, met name door een volwaardig medehuurdersstatuut uit 

te werken, gebaseerd op het Nederlandse en Franse recht139.  

Ongeacht  de  principiële  vraag  of  de  huisvesting  van  feitelijke  samenwoners  van  een  soortgelijke 

bescherming dient te genieten zoals voor gehuwde of wettelijk samenwonende partners het geval is, 

kan  in  de  huidige  rechtspraktijk  daarnaast  worden  vastgesteld  dat  situaties  van  (contractueel) 

                                                            
133 SEYNS, S. “Welk statuut heeft de huurwaarborg bij het huren van de gezinswoning? In Patrimonium 2008, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 307‐308. 
134 Een voorbeeld is artikel 48 Wetboek Successierechten, waar alle samenwonenden gelijk worden behandeld. 
135 Arbitragehof 24 maart 2004, EJ, 2005, p. 5, met noot VAN LEUVEN, N. 
136 DU MONGH, J., SAMOY, I. & ALLAERTS, V., “overzicht van rechtspraak (2000‐2007) – de feitelijke samenwoning”. 
T. Fam., 2008, p. 8. Het Grondwettelijk Hof heeft zich de laatste jaren nochtans meerdere keren uitgesproken 
over de vraag of een verschil in juridische behandeling tussen gehuwde en ongehuwde samenwonenden 
strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Telkens kwam het Hof tot de conclusie dat het gemaakte verschil kon 
worden verantwoord. Zie o.m.: GwH 12 november 2009, nr. 181/2009; GwH 27 mei 2010, nr. 64/2010 en GwH 
5 mei 2011, nr. 61/2011. 
137 Zie bijvoorbeeld: MASSCHELEIN, M.A., Het koppel in het huurrecht, Gent, Larcier, 2014, p. 124‐127. 
138 FORDER, C. & VERBEKE, A‐L., “Geen woorden maar daden” in FORDER, C. & VERBEKE, A‐L., Gehuwd of niet: maakt 
het iets uit?, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 500. 
139 VAN HOVE, K. “Concubinaat en huur: een moeilijk huwelijk”, in X (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel 
Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, p. 329‐350. 
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medehuurderschap  hebben  geleid  tot  verschillende  juridische  knelpunten  en  betwistingen.  De 

discussie omtrent de eventuele invoering van een statuut van mede(ver)huurder mag zich dan ook niet 

beperken tot het aspect van de bescherming van de huisvesting voor feitelijke samenwoners. Zowel 

voor gehuwde en wettelijk  samenwonende partners, als voor  feitelijk  samenwonende partners en 

andere  vormen  van  feitelijke  samenwoning blijken  immers  verschillende  juridische  twistpunten  te 

bestaan wanneer twee of meerdere huurders optreden als contractspartij (cfr. ‘C. Huren en verhuren 

door  feitelijk  samenwonenden’).  De  rechtszekerheid  zou  dan  ook  sterk  gebaat  zijn  bij  een 

verduidelijking van het regelgevend kader. 

B. Voorbeelden uit het buitenland  

B.1  Het Nederlandse medehuurderschap 

Net als in België voorziet de Nederlandse huurwet geen uitdrukkelijke regeling voor situaties waarin 

een van de contractuele medehuurders de woning wenst te verlaten zonder instemming van de andere 

huurder(s)  en/of  de  verhuurder.  Krachtens  artikelen  7:266‐268  Nederlands  Burgerlijk  Wetboek 

(hierna: NBW) bestaat echter wel een wettelijk medehuurdersstatuut voor gevallen waarbij er één 

contractuele huurder  is en een derde partij (al dan niet partner) mee de woning betrekt. Het NBW 

maakt daarbij een onderscheid tussen enerzijds partnerrelaties en anderzijds andere personen die met 

de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren en  in dezelfde woonruimte hun 

hoofdverblijf hebben. 

In een eerste situatie gaat het om een persoon waarmee de contractuele huurder gehuwd is of een 

geregistreerd partnerschap heeft afgesloten. De wet voorziet dat de echtgenoot of geregistreerde 

partner  van  de  huurder  van  rechtswege  medehuurder  wordt,  zolang  de  woonruimte  de 

hoofdverblijfplaats is van de echtgenoot of geregistreerde partner, ongeacht of de huurovereenkomst 

dateert van voor dan wel na het aangaan van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap 

(artikel 266 NBW). Het gaat dus om een vergelijkbare bescherming als de regeling die terug te vinden 

is in het Belgische recht (artikel 215, §2 BW). Analoog aan de Belgische artikelen 745bis en 745octies 

Burgerlijk Wetboek bepaalt  artikel  268,  lid  1 NBW  eveneens dat de echtgenoot of  geregistreerde 

partner de huur voortzet in geval van vooroverlijden van de contractuele huurder. Anders dan in België 

ligt deze bepaling echter vervat in het huurrecht en niet in het erfrecht (cfr. ‘B.5.2 Beëindiging door 

overlijden’).  

Verder blijkt dat de Nederlandse regelgeving verder is uitgewerkt en op sommige vlakken een sterker 

beschermingsniveau verleent aan de wettelijke medehuurder. Drie aspecten zijn van belang: (a) artikel 

266,  lid  2  NBW  voorziet  dat  de  huurder  en  de  medehuurder  jegens  de  verhuurder  hoofdelijk 

aansprakelijk  zijn voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst, behalve voor  zover deze  reeds 

opeisbaar waren voordat de echtgenoot of geregistreerde partner medehuurder werd. De discussie 

die  in  de  Belgische  rechtsleer  en  rechtspraak  gevoerd  wordt  omtrent  de  vraag  of  het  wettelijk 

medehuurderschap van artikel 215,§2 Burgerlijk Wetboek naast huurrechten ook huurverplichtingen 

met zich meebrengt, moet  in Nederland dus althans positief worden beantwoord;  (b) ook voorziet 

artikel 266,  lid 3 NBW dat  indien de huurovereenkomst  ten  aanzien  van de  contractuele huurder 

eindigt, de wettelijke medehuurder van rechtswege huurder wordt, wanneer hij zelf in de woning blijft; 

(c) verder zal het bij beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap niet noodzakelijk 

de contractuele huurder zijn die de huurovereenkomst zal voortzetten. Het Nederlandse statuut van 

medehuurder  voorziet  namelijk  dat  het  de  rechter  is  die  op  verzoek  van  een  echtgenoot  of 
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geregistreerde  partner  kan  bepalen wie  van  de  echtgenoten  of  geregistreerde  partners  voortaan 

huurder van de woning zal zijn. De rechter bepaalt tevens de dag van ingang van de huur met deze 

echtgenoot of partner. Op dezelfde dag eindigt de huur met de andere echtgenoot of partner  (cfr. 

‘B.5.1 Na  beëindiging  van  het  huwelijk  of  de wettelijke  samenwoning’). De  huisvesting  van  beide 

partners  wordt  in  vergelijking  met  het  Belgisch  recht  dus  op  een  meer  gelijkwaardig  manier 

beschermd. 

Een  tweede  situatie  is voorzien  in artikel 267 NBW en  is van  toepassing  zijn wanneer een andere 

persoon  dan  de  huurder  in  de woning  eveneens  zijn  hoofdverblijf  heeft  en met  de  huurder  een 

duurzame  gemeenschappelijke  huishouding  voert.  In  dit  geval  wordt  deze  persoon  niet  van 

rechtswege  medehuurder,  maar  kunnen  de  contractuele  huurder  en  de  aspirant‐medehuurder 

daartoe een verzoek richten tot de verhuurder om het statuut van medehuurder te verwerven, of, 

wanneer de verhuurder niet reageert, zich tot de rechter wenden. De rechter kan de vordering van de 

medebewoner daarbij slechts afwijzen indien: (a) de vordering kennelijk slechts de strekking heeft om 

de bedoelde persoon op korte termijn de positie van huurder te verschaffen; (b) deze persoon niet 

gedurende  tenminste  twee  jaren  in  de  woning  zijn  hoofdverblijf  heeft  en  met  de  huurder  een 

duurzame  gemeenschappelijke  huishouding  voert;  of  (c)  hij  of  zij  vanuit  financieel  oogpunt 

onvoldoende waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huur (artikel 267, lid 3 NBW). 

Eens men het statuut van medehuurder heeft verworven, zal men, net als bij het statuut van partner‐

medehuurder, dan (a) hoofdelijk aansprakelijk zijn ten opzichte van de verhuurder (artikel 267, lid 4 

NBW);  (b)  de  huurovereenkomst  kunnen  voortzetten  wanneer  de  huur  ten  opzichte  van  de 

contractuele huurder eindigt (artikel 267, lid 5 NBW); en (c) samen met de contractuele huurder(s) of 

medehuurder(s) voor de rechter kunnen vorderen dat de huur ten opzichte van een of meer personen 

eindigt (artikel 267, lid 6 NBW). In Nederland wordt de huisvesting van feitelijk samenwonenden dus 

geregeld  en  beschermd  door  een  techniek  van  een  wettelijk  voorziene  mogelijkheid  tot 

contracttoetreding. Verder zijn de algemene bepalingen met betrekking tot het beëindiging van de 

huur  van  toepassing,  met  dien  verstande  dat  een  persoon  de  hoedanigheid  van  wettelijke 

medehuurder in ieder geval verliest, indien hij zijn hoofdverblijf niet langer in de woonruimte heeft. 

Indien de huur daarentegen ten aanzien van de huurder eindigt, dan wordt de medehuurder huurder 

(artikel 267, 5° NBW). De bepaling van artikel 268 NBW  inzake de voortzetting bij overlijden van de 

huurder  is  bovendien  ook  in  deze  gevallen  van  toepassing,  waardoor  de  huisvesting  van  de 

medehuurder uiteindelijk voorrang lijkt te krijgen op de aanspraken met betrekking tot het recht op 

huur van eventuele erfgenamen (cfr. ‘C. Huren en verhuren door feitelijk samenwonenden’)140.  

Belangrijk  is wel om de regeling  inzake wettelijke medehuur te onderscheiden van de contractuele 

medehuur, waarbij twee of meerdere huurders optreden als contractspartij. Anders dan bij wettelijke 

medehuur  eindigt  de  aansprakelijkheid  van  een  contractuele medehuurder  niet  doordat  hij  zijn 

hoofdverblijf niet meer  in de woning heeft. Zolang de overeenkomst  ten opzichte van hem niet  is 

beëindigd, blijft hij daarentegen aansprakelijk voor alle huurdersverplichtingen.  

B.2  De gezinswoning en het medehuurderschap in Frankrijk 

                                                            
140  Bovendien wordt ook de huisvesting van diegene die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de 
overleden huurder een duurzame gemeenschappelijk huishouding had maar niet het statuut van medehuurder 
verwierf, gedurende minimaal zes maanden verzekerd. Een voorzetting na deze termijn kan na een vordering 
voor de rechter (artikel 268, 2° NBW).  
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Voor  het  Franse  woninghuurrecht  zijn  voornamelijk  de  artikelen  1714‐1762  Code  Civil  (cfr.  het 

Belgische ‘algemeen huurrecht’) en de Wet van 6 juli 1989141 van belang. In de eerste plaats wordt in 

de Code Civil namelijk een bijzondere bescherming verleent aan de gezinswoning die wordt gehuurd 

door  gehuwde  partners  of  door  partners  die  een  zogenaamd  ‘pacte  civil  de  solidarité’  hebben 

afgesloten (artikel 1751 Code Civil). Net als in het Belgische recht blijft het toepassingsgebied van deze 

beschermingsregeling  dus  beperkt  tot  geïnstitutionaliseerde  partnerrelaties. Ook  de  aard  van  het 

beschermingsstatuut  is soortgelijk,  in die zin dat net zoals bij artikel 215,§2 Burgerlijk Wetboek een 

wettelijk medehuurderschap wordt voorzien, waarbij aan de medehuurder ook een  recht op huur 

wordt toegekend. Alle opzeggingen of vorderingen die het recht op huur kunnen aantasten zullen dus 

van beide partners gezamenlijk moeten uitgaan of aan hen toekomen142. Artikel 9‐1 van de Wet van 6 

juli 1989 voegt hier, net zoals in het Belgische recht, de voorwaarde aan toe dat de verhuurder op de 

hoogte moet zijn van het huwelijk of de pacte civil. 

Tegelijkertijd  kunnen  echter  ook  verschillen  met  het  Belgische  recht  en  gelijkenissen  met  het 

Nederlandse recht inzake de bescherming van de gezinswoning worden vastgesteld. In de eerste plaats 

zullen de huurder en de wettelijke medehuurder zich namelijk tot de rechter kunnen wenden om te 

verkrijgen dat een van hen de huur kan voortzetten in geval van echtscheiding of beëindiging van het 

pacte  civil  de  solidarité  (artikelen  1751,  lid  2  en  1751‐1  Code  Civil). Net  als  in Nederland  zal  de 

huisvesting van beide betrokkenen dus op een meer gelijkwaardig manier worden beschermd en niet 

louter  afhankelijk  zijn  van  de  contractuele  positie met  betrekking  tot  de  huurwoning.   Daarnaast 

verkrijgt de medehuurder bij vooroverlijden van de partner‐huurder het exclusieve recht om de huur 

voor te zetten, tenzij hij zich hier tegen verzet (artikel 1751, lid 3 Code Civil). Het voor de huisvesting 

van de  langstlevende geboden beschermingsniveau  is daarmee vergelijkbaar met de rechten die de 

langstlevende verkrijgt krachtens artikelen 745bis en 745octies Burgerlijk Wetboek. Anders dan in het 

Belgische  recht  gaat  het  echter  niet  om  een  erfrechtelijke  aanspraak,  maar  om  een  recht  dat 

voortvloeit uit het wettelijke statuut van medehuurder (cfr. ‘B.5.2 Beëindiging door overlijden’).  

Daarnaast  werd  in  2014  (met  de  zogenaamde  ‘ALUR’‐wet)  een  statuut  van  medehuurderschap 

uitgewerkt in artikel 8‐1 van de Wet van 6 juli 1989, dat van toepassing is wanneer meerdere personen 

optreden als contractuele huurder met betrekking tot dezelfde woning143. Het kan daarbij zowel gaan 

om situaties waarbij meerdere huurders hetzelfde contract hebben ondertekend als wanneer tussen 

de huurders en de verhuurder verschillende huurovereenkomsten werden gesloten. De overeenkomst 

gesloten met personen die van bij aanvang van de huur gehuwd waren of verbonden waren door een 

pacte civil, valt daarentegen buiten het toepassingsgebied (cfr. artikelen 1751 en 1751‐1 Code Civil). 

                                                            
141 Voluit: ‘Loi n° 89‐462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la 
loi n° 86‐1290 du 23 décembre 1986’. 
142 VANHOVE, K. & CASTELEIN, K., “Tijd om te verhuizen? Bescherming van de gehuurde gezinswoning op 
crisismomenten binnen het huwelijk en de wettelijke samenwoning”, TPR, 2003, p. 1587‐1591. 
143 Het toepassingsgebied wordt verder bepaald in artikel 2 van de genoemde wet, dat stelt dat ‘le présent titre 
s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui 
constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et 
autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est 
entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de 
santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du 
code de la construction et de l'habitation’. Verder worden ook onder meer gemeubelde woningen en woningen 
die worden verhuurd in kader van een arbeidsrelatie van het toepassingsgebied uitgesloten. 
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De wet maakt vervolgens een onderscheid tussen situaties waarbij meerdere contracten bestaan en 

gevallen waarin verschillende huurders hetzelfde contract hebben ondertekend.  

In  het  eerste  geval  omvat  artikel  8‐1  van  de Wet  van  6  juli  1989  een  bepaling  die  verwijst  naar 

bestaande regelgeving die tot doel heeft om een behoorlijke huisvesting te verzekeren, waaronder 

normering  omtrent  het  opdelen  van woningen,  de  bezettingsdichtheid,  de woningkwaliteit  en  de 

maximale huurprijs (artikel 8‐1, II, Wet van 6 juli 1989). Wanneer er daarentegen slechts sprake is van 

een  enkele  overeenkomst  met  de  verhuurder,  voorziet  de  wet  in  de  eerste  plaats  dat  een 

modelcontract moeten worden  nageleefd  (artikel  8‐1,  III, Wet  van  6  juli  1989).  Verder werd  een 

regeling ingevoerd omtrent de (verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor de huurder (artikel 8‐

1, IV, Wet van 6 juli 1989), de verdeling van de huurlasten (artikel 8‐1, V, Wet van 6 juli 1989) en de 

verdere (hoofdelijke) aansprakelijkheid voor huurschulden  in geval een van de huurders de woning 

vroegtijdig wil verlaten. Meer concreet zal de vertrekkende huurder (en de personen die voor hem 

borg  staan)  niet  langer  gehouden  zijn  tot  de  huurschulden  na  afloop  van  een  (rechtsgeldige) 

opzeggingstermijn, op voorwaarde dat een nieuwe huurder werd gevonden. In afwezigheid van een 

nieuwe huurder kan de vertrekkende huurder nog maximaal zes maanden gehouden blijven tot het 

betalen van de huurschulden (artikel 8‐1, VI, Wet van 6 juli 1989). Na afloop van deze termijn zullen 

de resterende huurders gehouden zijn om de volledige huurprijs en eventuele andere huurschulden 

aan de verhuurder te betalen, inclusief het aandeel waartoe de vertrekkende huurder voorheen was 

gehouden144.   

C. Naar een mede(ver)huurdersstatuut? 

C.1  Bevoegdheidsrechtelijke aspecten 

Met  de  Zesde  staatshervorming  zijn  de  gewesten  bevoegd  geworden  voor  ‘de  specifieke  regels 

betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan’ (artikel 6, §1, IV, 2° BWHI). 

Met de formulering dat de gewestelijke bevoegdheid inzake woninghuur slechts betrekking heeft op 

de  specifieke  regels,  heeft  de  bijzondere  wetgever  willen  aangeven  dat  het  algemeen 

verbintenissenrecht en het algemeen huurrecht federale aangelegenheden blijven. Tegelijkertijd werd 

in  de  memorie  van  toelichting  gesteld  dat  het  daarbij  wel  de  bedoeling  is  dat  de  gewestelijke 

regelgever bevoegd zou worden voor de totaliteit van de specifieke regels  inzake de huur van voor 

bewoning bestemde goederen. Binnen de bedoelde aangelegenheid van  de huur van voor bewoning 

bestemde goederen of delen ervan kunnen de gewesten dan ook aspecten regelen die volledig nieuw 

zijn ten opzichte van de huidige Woninghuurwet of die op vandaag deel uitmaken van het algemeen 

huurrecht  of  het  woninghuurrecht.  De  bijzondere  wetgever  verduidelijkte  tenslotte  dat  een 

gewestelijke  woninghuurrecht  daarbij  als  lex  specialis  voorrang  zal  krijgen  op  bestaande 

gemeenrechtelijke principes van het algemeen verbintenissenrecht en het algemeen huurrecht145.  

Vanuit een bevoegdheidsrechtelijk oogpunt zou de decreetgever bijgevolg kunnen overwegen om een 

mede(ver)huurderstatuut uit te werken in het huurrecht, zoals in Frankrijk en Nederland, waarbij kan 

worden  afgeweken  van  de  gemeenrechtelijke  bepalingen  van  het  huurrecht  en  het 

                                                            
144 HOEKSTRA, J., CORNETTE, F. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐level Europe. 
National Report for France, Brussels, European Commission, 2014, p. 104 ev. 
145 Parl. St. Senaat 2012‐13, nr. 5‐2232/1, p. 82, 88 en 95 en VERMEIR, D. & HUBEAU, B., “De regionalisering van de 
woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in Velaers, J. (ed.), De zesde staatshervorming: bevoegdheden, 
middelen en instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 476‐482. 
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verbintenissenrecht. Voor feitelijke samenwoners zou de decreetgever daardoor invulling geven aan 

wat op heden wordt aanzien als een juridisch vacuüm, aangezien in het algemeen wordt aangenomen 

dat de regeling van artikel 215 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is voor feitelijk samenwonende 

huurders of verhuurders146. Voor gehuwde en wettelijk samenwonende partner is tot op zekere hoogte 

onduidelijk  wat  de  gevolgen  zouden  zijn  indien  het  gewestelijke  mede(ver)huurderstatuut  zou 

conflicteren met de huidige bescherming van de gezinswoning in het familierecht (artikel 215 BW) en 

het erfrecht (artikelen 745bis en 745octies BW). De regels omtrent de wederzijdse rechten en plichten 

van gehuwde en wettelijk samenwonende partners en het regelen van de erfopvolging blijven immers 

federale  bevoegdheden.  Op  basis  van  de  principiële  volheid  van  bevoegdheid  waarmee  de 

decreetgever,  binnen  het  kader  van  de  federale  loyauteit  en  het  evenredigheidsbeginsel,  kan 

optreden, als ook het criterium van het zwaartepunt van de bevoegdheid, dat door de Raad van State 

werd geformuleerd in de discussie rond het zogenaamde ‘Integratiedecreet’147, is de decreetgever naar 

onze mening echter wel degelijk bevoegd om een regeling uit te werken vanuit het huurrecht, waarbij 

uitvoering wordt gegeven aan het grondrecht op wonen. 

C. 2  Kernelementen voor een Vlaamse regeling 

Op  basis  van  de  bovenstaande  bevindingen  lijken  minstens  volgende  aspecten  en  (bestaande) 

knelpunten  in  overweging  te  worden  genomen  bij  de  eventuele  invoering  van  een 

mede(ver)huurdersstatuut. 

‐ Bescherming van de gezinswoning in kader van artikel 215 BW: binnen de huidige bescherming 

van  de  gezinswoning  is  een  eerste  discussiepunt  of  artikel  215  Burgerlijk  Wetboek  van 

toepassing blijft wanneer de partners feitelijk gescheiden leven. Wanneer de decreetgever een 

eigen  regeling uitwerkt binnen het huurrecht  zou  een  verduidelijking  van dit  aspect meer 

rechtszekerheid bieden (cfr. ‘B.2 artikel 215 BW: materieel en temporeel toepassingsgebied’). 

Omtrent  het  specifieke  toepassingsgebied  van  artikel  215,  §2  Burgerlijk Wetboek  blijken 

verder  ook  vragen  te  rijzen  omtrent  de  toepassing  van  het wettelijke medehuurderschap 

wanneer beide huurders eveneens contractuele medehuurder zijn (cfr. ‘B.4.1 Artikel 215, §2 

BW:  toepassingsgebied’), net zoals dat de omvang van het medehuurderschap  (al dan niet 

naast een actieve ook een passieve solidariteit?) wordt betwist (cfr. ‘B.4.2 Artikel 215, §2 BW: 

inhoud  van  de  bescherming’  en  ‘B.4.4  Artikel  215,  §2  BW:  implicaties  voor  het 

woninghuurrecht’). Ook met deze elementen dient bij de uitwerking van een Vlaamse regeling 

rekening te worden gehouden ten einde de rechtszekerheid te verhogen. 

‐ Bescherming  van  de  gezinswoning  na  echtscheiding  of  beëindiging  van  de  wettelijke 

samenwoning: naar huidig recht eindigt de bescherming van de gezinswoning op het moment 

van de echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Bij een enkelvoudige 

contractuele relatie zal alleen de ex‐partner‐contractuele huurder de overeenkomst kunnen 

voortzetten,  terwijl  wanneer  beide  partners  de  huurovereenkomst  ondertekenden  een 

preferentiële toewijzing kan worden gevraagd aan de vrederechter (cfr. ‘B.5.1 Na beëindiging 

van het huwelijk of de wettelijke  samenwoning’). De decreetgever  zou  in de eerste plaats 

kunnen  overwegen  om,  in  navolging  van  het  Franse  en  Nederlandse  recht,  ook  aan  de 

wettelijke medehuurder de mogelijkheid te geven om een preferentiële  toewijzing van het 

                                                            
146 VERSCHELDEN, G., Handboek Belgisch familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, p. 829 ev. 
147 Adv.RvS 52.123/3 van 23 oktober 2012 over een ontwerp dat heeft geleid tot het decreet  ‘houdende 
wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft’, Vl.Parl. 2012‐13, nr. 1861/1, p. 80. 



41 
 

recht  op  huur  te  vorderen.  Daarnaast  kan  omwille  van  de  rechtszekerheid  ook  worden 

aanbevolen om de rechten en plichten van alle betrokkenen te verduidelijken wanneer een 

huurder de woning verlaat. De knelpunten die op dit vlak werden vastgesteld bij  feitelijke 

samenwoning  gelden  immers  ook  wanneer  een  (contractuele)  medehuurder  de  woning 

verlaat  bij  echtscheiding  of  beëindiging  van  de wettelijke  samenwoning  (cfr.  ‘C. Huren  en 

verhuren door feitelijk samenwonenden’). 

‐ Bescherming van de gezinswoning bij overlijden: bij overlijden zal de bescherming van artikel 

215  Burgerlijk  Wetboek  eveneens  niet  langer  gelden.  Om  de  woonzekerheid  van  de 

langstlevende  te  beschermen,  heeft  de  wetgever  echter  voorzien  in  een  bijzondere 

erfrechtelijke  aanspraak  op  de  gezinswoning.  De  huisvesting  lijkt  hiermee  afdoende 

beschermd.  Een  discussiepunt  betreft  evenwel  het  lot  van  de  huurwaarborg  (cfr.  ‘B.5.2 

Beëindiging door overlijden’).  

‐ Bescherming  van  de  huisvesting  van  feitelijk  samenwonenden:  in  het  algemeen  wordt 

aangenomen dat de wettelijke bescherming van de gezinswoning voor gehuwde of wettelijk 

samenwonende  partners  niet  geldt  voor  feitelijk  samenwonenden.  De  positie  van  alle 

betrokkenen wordt  dus  bepaald  door  de    gemeenrechtelijke  principes  van  het  algemeen 

verbintenissenrecht, het algemeen huurrecht en de Woninghuurwet. Voor de bescherming 

van  de  huisvesting  zal  de  contractuele  positie  van  de  betrokkenen  meer  bepaald 

doorslaggevend  zijn  (cfr.  ‘C.1  Een  beschermend  statuut  voor  de  gezinswoning?’).  De 

voornaamste  beleidsvraag  hierbij  is  of  de  decreetgever  de  huisvesting  van  feitelijke 

samenwoners  via  een  bijzonder  statuut  wenst  te  beschermen.  Een  eventuele  verdere 

bescherming van de huisvesting lijkt daarbij vooral opportuun in geval van overlijden van de 

contractuele  huurder  of  de  (eenzijdige)  beëindiging  van  de  samenwoning  (door  de 

contractuele huurder). De niet‐contractuele huurder zal dan  immers, als bezetter ter bede, 

door de contractuele huurder of zijn erfgenamen uit de woning kunnen worden gezet. Ook 

tijdens  de  samenwoning  zullen  de  contractuele  huurder  en  de  verhuurder  echter  geen 

rekening  moeten  houden  met  personen  die  met  de  huurder  samenwonen  maar  de 

huurovereenkomst niet ondertekenden (bijvoorbeeld voor wat betreft de opzegging van de 

overeenkomst)  (cfr.  ‘C.2  implicaties  voor  het  woninghuurrecht’).  In  navolging  van  het 

Nederlandse  en het  Franse  recht  kan  de decreetgever bijvoorbeeld overwegen om  in het 

huurrecht een systeem van medehuurderschap  in te voeren, al dan niet door een wettelijk 

voorziene  mogelijkheid  tot  contracttoetreding,  waarbij  de  wederzijdse  rechten  en 

verplichtingen tussen de medehuurders onderling en ten opzichte van de verhuurder worden 

uitgewerkt en verduidelijkt. In Nederland wordt het wettelijke medehuurderschap enerzijds 

gekoppeld    aan  zekere drempelvoorwaarden  (bijvoorbeeld de  voorwaarde  van een  zekere 

duurzaamheid van het samenwonen), maar  is het  statuut anderzijds ook  toegankelijk voor 

situaties  waarbij  meer  dan  twee  personen  samenwonen  (cfr.  ‘B.1  Het  Nederlandse 

medehuurderschap’). In Frankrijk is er geen recht van contracttoetreding en heeft de wetgever 

slechts de vrijwillig tot stand gekomen medehuur willen regelen. Ook in de Belgisch rechtsleer 

werd alleszins reeds een tekstvoorstel uitgeschreven148. 

‐ De  huurovereenkomst  bij    feitelijke  samenwoning  en  beëindiging  daarvan:  ongeacht  of  de 

decreetgever  de huisvesting  van  feitelijke  samenwoners  verder wenst  te  beschermen  via  een 

                                                            
148 VAN HOVE, K. “Concubinaat en huur: een moeilijk huwelijk”, in X (ed.), Vigilantibus ius scriptum. Feestbundel 
Hugo Vandenberghe, Brugge, die Keure, 2007, p. 348‐350 
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wettelijk statuut als medehuurder, blijken in de rechtspraktijk verschillende knelpunten te bestaan 

in geval twee of meerdere partijen optreden als contractuele medehuurder. Ten eerste blijken in 

de rechtspraak namelijk verschillende standpunten te worden ingenomen omtrent het deelbare 

of  ondeelbare  karakter  van  bepaalde  huurschulden.  Ook  de  vraag  of  de  integraal  betaalde 

huurprijs  kan  worden  teruggevorderd  binnen  een  partnerrelatie  blijkt  afwijkend  te  worden 

beantwoord. Ten  tweede kan het problematisch zijn dat de huur bij overlijden van een van de 

contractuele medehuurders  in onverdeeldheid toekomt aan zijn erfopvolgers en de resterende 

contractuele  medehuurders.  Anders  dan  in  het  Nederlandse  recht  hebben  de  resterende 

medehuurders  immers  geen  exclusief  recht  om  de  huurovereenkomst  voort  te  zetten.  De 

voornaamste knelpunten doen zich echter voor wanneer een van de contractuele medehuurders 

de woning vroegtijdig wenst te verlaten. Betwist  is dan  in eerste  instantie of deze persoon het 

recht heeft om, voor wat hem betreft, de woninghuurovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Wat 

de  huurschulden  betreft,  bestaat  bovendien  ook  onduidelijkheid  met  betrekking  tot  de 

verhaalbaarheid  ervan  tussen  de  (voormalige)  contractuele medehuurders  onderling,  als  ten 

opzichte  van  de  verhuurder(s).  Ook  blijkt  de  regeling  omtrent  de  opzeggingsvergoeding  bij 

vroegtijdige beëindiging van de huur niet aangepast aan de situatie waarin een van de contractuele 

medehuurders  de  woning  wenst  te  verlaten.  Verder  rijzen  vragen  omtrent  het  lot  van  de 

huurwaarborg en  zou de decreetgever  kunnen overwegen om de  verhuurder een bijkomende 

opzeggingsmogelijkheid te verlenen wanneer een van de contractuele medehuurders de woning 

verlaat. De opzegging door een huurder betekent immers dat een schuldenaar wegvalt en dat de 

verhuurrisico’s  toenemen  (cfr.  ‘C.2.2  Pluraliteit  van  huurders  of  verhuurders’).  Om  de 

rechtszekerheid  te  verhogen,  kan  de  decreetgever  daarbij  overwegen  om  de  voornoemde 

aspecten  wettelijk  te  regelen.  Beoogd  worden  dan  de  gevallen  waarin  meerdere  huurders 

optreden als contractspartij van bij aanvang van de overeenkomst. Anders dan bij de techniek van 

de wettelijk voorziene mogelijkheid tot contracttoetreding gaat het dus louter om het regelen van 

een  situatie  waartoe  alle  partijen  vrijwillig  zijn  toegetreden.  De  Franse  en  Nederlandse 

reglementering  kunnen  daarbij  inspirerend werken.  Een minder  verregaand  alternatief  kan  er 

overigens eveneens uit bestaan om een modelovereenkomst  te  formuleren en  te  verspreiden 

waarop de partijen vrijwillig kunnen  intekenen. De bevindingen uit het voornoemde onderzoek 

omtrent de kennis van de juridische gevolgen van de samenwoning en het uitgangspunt van de 

huidige  Woninghuurwet,  waarbij  wordt  aangenomen  dat  de  contractspartijen  minstens  in 

bepaalde  segmenten  van  de  private  huurmarkt  niet  vertrekken  vanuit  een  gelijkwaardige 

onderhandelingspositie,  wijzen  evenwel  veeleer  in  de  richting  van  een  dwingend  regulerend 

ingrijpen. 

 

 

   



43 
 

THEMA II: DE PLAATSBESCHRIJVING EN HET BEWIJS VAN HUURSCHADE 

 

I. SELECTIE VAN REGELGEVING 

Art. 1730 Burgerlijk Wetboek 

§ 1 De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor 
gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes 
onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven 
huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens 
onderworpen zijn aan de registratie. 
Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt 
gemaakt, met een verzoekschrift ingediend vóór het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien 
dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is 
uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. 
§ 2 Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is 
opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de 
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 
Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in § 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat 
de termijnen betreft. 
§ 3 De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de §§ 1 en 2 zijn nietig. 
§ 4 Dit artikel is niet van toepassing op de pacht. 
Wetshistoriek 
Art. vervangen bij art. 4 W. 29 december 1983 (B.S., 30 december 1983), met ingang van 1 januari 1984 (art. 
15). 
§ 1 gewijzigd bij art. 100 W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)). 

Art. 1731 Burgerlijk Wetboek 
§ 1 Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed 
ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, 
behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. 
§ 2 Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het 
goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door 
ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 5 W. 29 december 1983 (B.S., 30 december 1983), met ingang van 1 januari 1984 (art. 15). 

Art. 1732 Burgerlijk Wetboek 
Hij is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst 
dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. 

Art. 1733 Burgerlijk Wetboek 
Hij is aansprakelijk voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 7 W. 20 februari 1991 (B.S., 22 februari 1991), met ingang van 28 februari 1991 (art. 18). 

Art. 1735 Burgerlijk Wetboek 
De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn 
huisgenoten of van zijn onderhuurders. 
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II. JURIDISCHE CONTEXT: INHOUD EN RATIO LEGIS 

A. Teruggave van de huurwoning en vergoeding van de huurschade 

Op  het  einde  van  de  huur  is  de  huurder  verplicht  de  woning  terug  te  geven  en  eventuele 

beschadigingen  en  verliezen  aan het  gehuurde pand  (de  zogenaamde  ‘huurschade’)  te  vergoeden 

(artikel 1709 en 1731, §2 BW). De  teruggaveverplichting houdt onder meer  in dat de huurder de 

woning volledig moet ontruimen, wat betekent dat alle voorwerpen en goederen uit het pand worden 

verwijderd en dat personen die eventueel mee met de huurder inwoonden, uit de woning vertrekken. 

Wanneer de huurder nalaat om de  teruggaveverplichting volledig uit  te voeren, kunnen eventuele 

kosten  voor  de  ontruiming  van  het  pand  op  de  huurder  worden  verhaald  als  een  vorm  van 

huurschade149. 

De  verplichting  om  de  huurschade  te  vergoeden,  geldt  in  beginsel  voor  alle  beschadigingen  en 

verliezen die tijdens de huurtijd zijn ontstaan, waarbij de staat van de woning bij aanvang van de huur 

als referentiepunt geldt150. De huurder is bovendien ook aansprakelijk in geval van brand (artikel 1733 

BW) of wanneer de beschadigingen en de verliezen zijn ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten151 

of van zijn onderhuurders (artikel 1735 BW). De verplichting van de huurder om het gehuurde goed 

terug te geven in dezelfde staat als de staat waarin hij het ontving, wordt daarbij  aangezien als een 

resultaatsverbintenis, waarbij elke  tekortkoming de  contractuele aansprakelijkheid van de huurder 

meebrengt152. De huurder kan echter aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen wanneer hij bewijst dat 

beschadigingen  en  verliezen  buiten  zijn  schuld  hebben  plaatsgehad  (artikel  1732  BW)153.  De 

kwalificatie  als  resultaatsverbintenis  houdt  dus  een  omkering  van  de  bewijslast  in,  aangezien  de 

huurder wel het tegenbewijs kan leveren154. 

Bovendien  is daarbij een flexibeler tegenbewijs toegelaten dan de klassieke bevrijdingsgronden van 

toeval of overmacht155. Om de aansprakelijkheid te weerleggen, volstaat het namelijk dat de huurder 

het bewijs  levert dat de beschadiging door een hem bevrijdende vreemde oorzaak  (d.i. buiten zijn 

                                                            
149 Aan de verhuurder komt het echter niet toe om te bepalen welke goederen die hem niet toebehoren te 
beschouwen als afval. Wanneer de verhuurder dus onmiddellijk en onherroepelijk zonder de huurder daarvan 
bijkomend in gebreke te stellen goederen definitief verwijdert, kan dit een fout uitmaken waarvoor een 
schadevergoeding kan worden toegekend aan de huurder. Zie: Rb. Gent 11 maart 2016, nr. 15/763/A, onuitg. 
150 Cass. 15 december 1997, Arr. Cass. 1997, p. 1360. 
151 Met de term ‘huisgenoten’ moet ruim worden uitgelegd en omvat alle personen die door de huurder in de 
huurwoning worden toegelaten, waaronder bijvoorbeeld ook de zelfstandige aannemer die voor de huurder 
werken uitvoert (Cass. 21 januari 1999, Act. Jur. Baux, 1999, p. 84). Alleen voor personen die de woning 
betreden zonder toestemming, zoals een dief, is de huurder niet verantwoordelijk (Pol. Doornik, 24 juni 1998, 
Act. Jur. Baux, 1998, p. 135). 
152 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 582‐583 en Rb. Antwerpen 30 juni 2011, RW, 2013‐
14, p. 269. 
153 Het Hof van Cassatie oordeelde dat de huurder dit bewijs niet levert wanneer de huurder aantoont dat de 
beschadigingen te wijten zijn aan de niet‐uitvoering van grove herstellingen (ten laste van de verhuurder), 
wanneer er tegelijkertijd redenen zijn om aan te nemen dat de beschadiging ook aan de fout van de huurder 
kan te wijten zijn (Cass. 20 juni 1940, Pas. 1940, I, p. 170). 
154 Rb. Antwerpen, RW, 1986‐87, p. 126, met noot VANSWEEVELT, T., “De vreemde oorzaak bij de 
aansprakelijkheid van de huurder en de onderhuurder voor brand”. 
155 Een mogelijke toepassing van ‘overmacht’ is diefstal, op voorwaarde dat de diefstal niet voortvloeit uit een 
fout van de huurder. Zie: Rb. Antwerpen 30 juni 2011, RW 2013‐14, p. 269; Brussel 31 januari 2012, RW, 2013‐
14, p. 906. 
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‘schuld’) is ontstaan. Naast overmacht en toeval zal dat ook het geval zijn wanneer de beschadigingen 

en  verliezen  voortvloeien  uit  ouderdom156,  rekening  houdend  met  de  aard  van  de  materialen, 

installaties of gedeelten van het gehuurde goed157, of wanneer het gaat om beschadigingen waartoe 

hij niet gehouden is. In dit laatste geval worden meer bepaald beschadigingen bedoeld die het gevolg 

zijn van tekortkomingen aan de verhuurdersverplichtingen, waaronder in het bijzonder de verplichting 

tot  onderhoud  van  de  woning  in  goede  staat  (artikel  1719,  2°  en  1720,  tweede  lid  BW)  en  de 

verplichting tot vrijwaring voor verborgen gebreken (artikel 1721 BW).  

B. De intredende plaatsbeschrijving: artikelen 1730 en 1731 BW 

Uit het voorgaande blijkt dat het essentieel is om de staat van de woning te kennen bij aanvang van 

de  huur.  Om  de  omvang  van  de  te  vergoeden  huurschade  te  kunnen  bepalen,  zal  immers  een 

vergelijking moeten plaatsvinden tussen de staat van woning bij het begin van de huur en de staat 

ervan bij beëindiging van de huurovereenkomst. Met de artikelen 1730 en 1731 Burgerlijk Wetboek 

heeft de wetgever daarom voorzien dat de huurder en verhuurder verplicht zijn om op tegenspraak 

en voor gezamenlijke rekening een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen. Het gaat hier (louter) 

om een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur (de zogenaamde ‘intredende’ plaatsbeschrijving). 

De invoering van een dwingende regeling omtrent de plaatsbeschrijving vloeit meer bepaald voort uit 

de betrachting van de wetgever om de partijen bij de huurovereenkomst te beschermen tegen het 

risico op latere betwistingen omtrent de staat van de woning ten tijde van de levering158. 

B.1  Een omstandige plaatsbeschrijving, op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening 

Artikel  1730,  §1,  eerste  lid  Burgerlijk Wetboek  verplicht  de  partijen  om  op  tegenspraak  en  voor 

gezamenlijke rekening een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen ofwel tijdens de periode dat de 

ruimten onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning159. Ook is het verplicht om de 

plaatsbeschrijving als bijlage bij de geschreven huurovereenkomst toe te voegen en ter registratie aan 

te  bieden  (voor  een  bespreking  inzake  de  registratie  van  de  plaatsbeschrijving,  zie:  ‘Thema  III: 

Totstandkoming, vorm en bewijs van woninghuurovereenkomsten’). 

De  vereiste dat het moet gaan om een  ‘omstandige’ plaatsbeschrijving werd  ingevoerd omdat de 

wetgever vaststelde dat plaatsbeschrijvingen vaak zeer summier werden opgesteld, waardoor ze hun 

waarde  als  bewijsmiddel  verloren.  Soms werden  zelfs  stijlclausules  in  huurcontracten  ingebouwd, 

waarin de huurder erkende dat hij het pand in een goede staat had ontvangen. Om die reden voorzag 

de wetswijziging van 29 december 1983160 dat een omstandige plaatsbeschrijving noodzakelijk is om 

het wettelijk  vermoeden  van  artikel  1731  Burgerlijk Wetboek  uit  te  sluiten.  Hiermee wordt  een 

gedetailleerde beschrijving bedoeld van alle onderdelen van de gehuurde woning,  inclusief de aard 

                                                            
156 NYCKEES, J., “Artikel 1730 BW” in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, p. 4 en DAMBRE, M., “Rechten en 
verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, 
Brugge, Die Keure, 2015, p. 581‐584. 
157 Ook bij de uiteindelijke beoordeling en begroting van het schadebedrag zal rekening gehouden worden met 
de ouderdom. Zie bv.: Vred. Bree 10 januari 2013, Huur, 2013, p. 98. 
158 Parl. St. Kamer 2006‐07, nr. 51, 2873/001, p. 74. 
159 Tot 2007 was er een afwijkende termijn van 15 dagen voor overeenkomsten van minder dan één jaar. Zie: 
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. 160 
160 B.S. 30 december 1983 
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van de gebruikte materialen en de staat waarin ze zich bevinden161, die eventueel kan geïllustreerd 

worden aan de hand van foto’s of filmmateriaal162.  

De vereiste van een omstandige plaatsbeschrijving zal uiteindelijk in de feiten worden beoordeeld. Een 

omstandige plaatsbeschrijving veronderstelt alleszins wel het uitvoeren van een ernstig onderzoek op 

tegenspraak, zodat een objectieve en waarheidsgetrouwe beschrijving van de woning tot stand komt 

en finaal een nuttige vergelijking kan worden gemaakt met de staat van de woning bij beëindiging van 

de overeenkomst163.  In de rechtspraak werd een niet‐gedateerde en onvolledige plaatsbeschrijving, 

met de loutere opsomming van wat zich in de verschillende ruimte van het gehuurde goed bevond, 

zonder de staat ervan weer te geven, niet als een omstandige plaatsbeschrijving aanvaard164. Ook de 

vage of onvolledige omschrijving van de staat van het goed aan de hand van attesten en verklaringen 

van getuigen geldt niet als omstandig165. Stijlclausules, zoals wanneer de huurder in een contractueel 

beding verklaart de woning in zeer goede staat van onderhoud te hebben ontvangen166, of summiere 

omschrijvingen167 worden gelijkgesteld met het ontbreken van een plaatsbeschrijving. Wanneer een 

bepaalde plaats in de woning niet wordt omschreven, heeft dit dan weer niet de ongeldigheid van de 

plaatsbeschrijving tot gevolg, maar zal voor deze plaats het wettelijk vermoeden van artikel 1731, §1 

Burgerlijk  Wetboek  spelen168.  Een  getuigenbewijs  tegen  de  inhoud  van  wat  schriftelijk  werd 

vastgesteld door de intredende plaatsbeschrijving zal, overeenkomstig het gemene bewijsrecht (artikel 

1341 BW), door de rechter niet worden aanvaard169. 

De bepaling dat de plaatsbeschrijving voor ‘gemeenschappelijk rekening’ wordt opgesteld, betekent 

dat elke partij  in beginsel  in  staat  voor de helft  van de  kosten ervan, ongeacht of de huurder en 

verhuurder zelf de verrichtingen doen, dan wel of ze dit overlaten aan een derde. Wanneer elke partij 

een eigen deskundige aanstelt, dient elke partij de door haar aangestelde deskundige te vergoeden, 

terwijl de rechter bij het aanstellen van een deskundige, rekening houdend met de omstandigheden 

van de zaak en in kader van zijn bevoegdheid om de gerechtskosten te verdelen, de kosten ten laste 

van één van beide partijen kan leggen170. 

De vereiste dat de plaatsbeschrijving  ‘op  tegenspraak’ moet worden opgesteld houdt  in de eerste 

plaats  in dat beide partijen bij het opstellen  ervan  aanwezig of  vertegenwoordigd moeten  zijn171. 

Vaststellingen  door  een  gerechtsdeurwaarder,  in  opdracht  van  een  van  de  partijen,  zijn  niet 

                                                            
161 DAMBRE, M., “De bewijsregeling in verband met de staat van het gehuurde goed”, TBO, 2006, p. 69. 
162 SIMONS, J., “L’état des lieux et l’apport des techniques moderne de preuve”, T.Vred. 1990, p. 201. 
163 Vred. Grâce‐Hollogne 13 juli 2006, Echos log., 2009, p. 33. 
164 Rb. Brugge 7 april 2006, T. Vred., 2007, p. 136. 
165 Vred. Torhout 30 november 1999, Huur, 2001, p. 143. 
166 Vred. Westerlo 3 maart 2000, Huur, 2000, p. 22; contra: Vred. Sint‐Truiden 25 januari 1996, Huur, 1996, p. 
140, noot P. DE SMEDT, waar volgende de clausule wel werd aanvaard: “de huurder verklaart de goederen die hij 
in huur neemt, bezichtigd te hebben, ze goed te kennen en ze in perfecte toestand van onderhoud aanvaard en 
ontvangen te hebben. Alleen wat desaangaande voorzien is in een tegensprekelijke staat van bevinding vóór de 
intrede in de goederen, zal als bewijs van het tegendeel gelden”. De vrederechter stelde vast dat, aangezien er 
niets voorzien werd in een tegensprekelijk staat, er geen beschadigingen waren. 
167 Vred. Westerlo 7 juli 1999, Huur, 2001, p. 98. 
168 Rb. Brussel 12 oktober 1995, T.Vred, 1996, p. 328. 
169 Rb. Brugge 30 mei 1997, RW, 1998‐99, p. 860 en Huur, 1997‐98, p. 200, met noot VAN DER ELST, C. 
170 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 586. 
171 Rb. Hoei 5 april 2000, T.Vred., 2001, p. 67, met noot. 
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tegensprekelijk172. Ook de ondertekening door de huurder van een vooraf door de advocaat van de 

verhuurder  opgestelde  plaatsbeschrijving  volstaat  niet173.  Wanneer  de  plaatsbeschrijving  wordt 

opgesteld  door  een  deskundige,  is  het  doorslaggevend  of  de  huurder  aanwezig  kan  zijn  bij  het 

plaatsbezoek,  zijn  bemerkingen  kan  te  kennen  geven  en  de  deskundige  hierop  een  antwoord 

formuleert. Het feit dat de huurder niet akkoord gaat met het eindverslag, betekent niet dat er geen 

mogelijkheid was tot tegenspraak174. 

B.2  Tijdstip van de plaatsbeschrijving  

Artikel 1730, §1, eerste  lid Burgerlijk Wetboek  voorziet dat de plaatsbeschrijving wordt opgesteld 

ofwel tijdens de periode dat de ruimte onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. 

De termijn van een maand zal een aanvang vanaf de overeengekomen datum van  inwerkingtreding 

van  de  overeenkomst,  hetzij  het  tijdstip waarop  de  huurder  over  de woning  kan  beschikken  en 

beschadigingen  kunnen  ontstaan.  De  effectieve  ingebruikname  is  in  beginsel  niet  relevant,  tenzij 

wanneer de verhuurder in gebreke blijft om de woning tijdig aan de huurder ter beschikking te stellen. 

Dan kan worden aanvaard dat de termijn ingaat vanaf het tijdstip van de eigenlijke levering175. 

Wanneer de intredende plaatsbeschrijving werd opgesteld na verloop van de wettelijk termijn van een 

maand wordt geen omstandige plaatsbeschrijving opgesteld overeenkomstig artikel 1730 Burgerlijk 

Wetboek, waardoor het vermoeden van artikel 1731, §1 Burgerlijk Wetboek van toepassing is176. 

B.3  Plaatsbeschrijving door een gerechtelijk deskundige 

In het tweede  lid van artikel 1730, §1 Burgerlijk Wetboek stelt de wetgever dat wanneer tussen de 

partijen geen overeenstemming wordt bereikt, de vrederechter een deskundige kan aanduiden die de 

plaatsbeschrijving opmaakt. Daartoe dient een verzoekschrift ingediend te worden binnen een termijn 

van één maand of vijftien dagen, naargelang het geval. Het vonnis  is uitvoerbaar niettegenstaande 

verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. 

De termijn van één maand of vijftien dagen  is een vergetelheid van de wetgever. Met deze termijn 

wordt  immers verwezen naar een oudere versie van artikel 1730, §1, 1°  lid Burgerlijk Wetboek. Dit 

artikel bepaalde vroeger dat de plaatsbeschrijving ofwel binnen de maand moest worden opgesteld, 

namelijk wanneer het een huurcontract van een langer dan een jaar betrof, ofwel binnen de 15 dagen, 

in geval van een overeenkomst voor een kortere termijn. Bij de aanpassing van het eerste  lid  is de 

wetgever vergeten om het tweede lid in overeenstemming te brengen. Algemeen wordt aangenomen 

                                                            
172 DE FRESART, CH.‐E., “Droits et obligations du bailleur – la délivrance et l’état des lieux” in BENOIT, G., DURANT, I., 
FORIERS, P.A., VANWIJCK‐ALEXANDRE, M. & WERY, P., Le droit commun du bail, Brugge, Die Keure, 2006, p. 129. 
173 NYCKEES, J., “Artikel 1730 BW” in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, p. 6. 
174 VAN OEVELEN, A., “Kroniek van het huurrecht (1990‐1995): gemeenrechtelijke huur, woninghuur en 
handelshuur”, RW, 1996‐97, p. 1111. 
175 Vred. Sint‐Niklaas (I) 9 januari 1989, RW 1989‐90, p. 784‐786, noot VAN OEVELEN, A., “Twee aspecten van de 
door artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek geregelde plaatsbeschrijving van het verhuurder goed: bepaling 
van dwingend recht en vertrekpunt van de termijn om een plaatsbeschrijving te vragen”. 
176 Rb. Gent 21 november 2014, nr. 13/4352/A, onuitg. In het voorliggende vonnis was de huurovereenkomst in 
werking getreden op 1 juli en werd de plaatsbeschrijving opgesteld op 19 augustus van hetzelfde jaar. De 
laattijdig opgemaakte plaatsbeschrijving werd, samen met de vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder bij 
het einde van de huur, wel mee in overweging genomen als ‘gewichtige, bepaalde en met elkaar 
overeenstemmende vermoedens’, waarna de rechter oordeelde dat het tegenbewijs in de zin van artikel 1731, 
§1 BW werd geleverd. 



48 
 

dat het verzoekschrift binnen de uiterste termijn van een maand dient neergelegd te worden. Anders 

is de vordering nietig177. 

B.4  Wijzigingen aan het gehuurde goed 

Wanneer in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving 

is opgemaakt, dan kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een 

bijvoegsel bij de bestaande  intredende plaatsbeschrijving wordt  toegevoegd  (artikel 1730, §2 BW). 

Komen de de partijen niet tot overeenstemming, dan kunnen zij een beroep doen op de vrederechter, 

overeenkomstig de procedure van artikel 1730, §1 Burgerlijk wetboek. Opmerkelijk is dat de wet hierbij 

geen termijnen of sancties oplegt. 

B.5  Bij beëindiging van de huurovereenkomst 

Bij miskenning van de wettelijke verplichting om een intredende plaatsbeschrijving op te stellen, heeft 

de wetgever voorzien in het vermoeden dat de huurder de woning heeft ontvangen in dezelfde staat 

als de staat waarin de woning zich bevindt bij beëindiging van de huur178. De sanctie bij schending van 

de wettelijke  verplichting  zal  dus  pas  uitwerking  krijgen  op  het  tijdstip  van  de  teruggave  van  de 

huurwoning. Ook hier gaat het evenwel om een weerlegbaar vermoeden, waarvan het tegenbewijs 

door  de  verhuurder  kan  worden  geleverd  (artikel  1731,  §1  BW).  De  afwezigheid  van  een 

plaatsbeschrijving betekent dus geenszins dat geen vergoeding voor huurschade zou kunnen worden 

gevorderd, noch dat geen deskundige kan worden aangesteld om de huurschade te beschrijven en te 

begroten179. De afwezigheid van een omstandige intredende plaatsbeschrijving sluit zelfs geen enkel 

bewijsmiddel a priori uit om het bestaan van huurschade te bewijzen180. De verhuurder kan zich dus 

bijvoorbeeld ook beroepen op getuigen en vermoedens. 

Wanneer  wel  een  intredende  plaatsbeschrijving  werd  opgesteld,  moet  de  huurder  de  woning 

teruggeven  zoals  hij  ze  heeft  ontvangen  volgens  de  plaatsbeschrijving, met  uitzondering  van  de 

beschadigingen die buiten  zijn  schuld  zijn ontstaan. Met dit  laatste wordt hetgeen bedoeld dat  is 

beschadigd of teniet gegaan door overmacht of ouderdom (artikel 1731, §2 BW), inclusief de slijtage 

door  een  normaal  gebruik  van  de  gehuurde woning  door  de  huurder  (artikel  1755  BW). Ook  de 

beschadigingen die het gevolg zijn van tekortkomingen aan de verhuurdersverplichtingen, waaronder 

in het bijzonder de verplichting tot onderhoud van de woning in goede staat (artikel 1719, 2° en 1720, 

tweede  lid BW) en  tot  vrijwaring  voor  verborgen gebreken  (artikel 1721 BW),  zullen niet door de 

                                                            
177 Vred. Namen 6 mei 1981, Rév.Rég.dr, 1983, p. 34. 
178 Oorspronkelijk ging de wet uit van het tegendeel: in afwezigheid van een plaatsbeschrijving werd de 
huurder geacht om het gehuurde pand in een goede staat te hebben ontvangen. De huurder moest dus instaan 
voor elke beschadiging aan het gehuurde goed, tenzij hij door de plaatsbeschrijving (of een ander 
bewijsmiddel) kon aantonen dat het gebrek reeds bestond. In 1973 werd dit vermoeden omgekeerd in het 
voordeel van de huurder. De verplichting om een plaatsbeschrijving op te stellen, dateert dan weer van 2007. 
Voordien hadden de partijen slechts het recht om te eisen dat een plaatsbeschrijving zou worden opgesteld. De 
Minister van Justitie stelde tijdens de parlementaire voorbereidingen dat de rechten en plichten van de 
partijen daardoor terug enigszins zouden worden herschikt in het voordeel van de verhuurder. Door de 
plaatsbeschrijving te verplichten zal het vermoeden van artikel 1731 BW immers minder vaak kunnen worden 
ingeroepen en zal de verhuurder meer schade kunnen aantonen. Zie: Parl. St. Kamer 2006‐2007, nr. 51‐
2873/020, p. 12, 29 en 37. 
179 Rb. Gent 13 februari 1998, Huur, 1997‐98, p. 282. 
180 Vred. Oudenaarde 9 juli 2009, ERH, 2015, p. 64; Vred. Oudenaarde‐Kruishoutem 22 juli 2014, T.Vred., 2016, 
p. 19. 
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huurder moeten worden vergoed. Voor alle andere beschadigingen of verliezen tijdens de huurperiode 

is de huurder aansprakelijk (artikel 1732 BW).  

C. De plaatsbeschrijving bij het einde van de huur en het bewijs van huurschade 

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek voorziet in de verplichting om een plaatsbeschrijving op te stellen bij 

het begin van de huurperiode. Ook bij beëindiging van de huurovereenkomst zal het noodzakelijk zijn 

om de staat van de huurwoning vast te stellen, zodanig dat een vergelijking kan worden gemaakt met 

de staat van de woning bij aanvang van de overeenkomst.  Omtrent de plaatsbeschrijving bij het einde 

van de huur (de zogenaamde ‘uittredende’ plaatsbeschrijving) schrijft de wet echter niets voor.  

C.1  De minnelijke plaatsbeschrijving bij het einde van de huur 

In de eerste plaats kan het opstellen van de uittredende plaatsbeschrijving minnelijk tussen de partijen 

worden geregeld. Een mogelijkheid  is daarbij dat de partijen zelf een uittredende plaatsbeschrijving 

op  tegenspraak  opmaken,  al  dan  niet met  bijstand  van  een  technisch  raadsman  of  deskundige. 

Wanneer beschadigingen ten laste van de huurder worden vastgesteld, zal dan vaak ook het vergoeden 

van de huurschade en de volledige of gedeeltelijke teruggave van de huurwaarborg worden geregeld 

in dezelfde overeenkomst. De huurder en verhuurder kunnen er bij het einde van de huur daarnaast 

ook voor opteren om een derde in te schakelen, zoals een mandataris of een gezamenlijk aangestelde 

(gerechts)deskundige, al dan niet na tussenkomst door de rechter.   

Een alternatief bestaat eruit om  in de huurovereenkomst  zelf  reeds een derde‐deskundige aan  te 

duiden die bevoegd is om materiële vaststellingen te doen en eventueel een (bindende) beslissing te 

nemen.  Hoewel  sommige  rechters  zich  terughoudend  opstellen  ten  opzichte  van  een  dergelijke 

aanstelling  van  een  deskundige  in  de  huurovereenkomst181, wordt  in  de  rechtsleer  en  in  andere 

rechtspraak  veelal  aangenomen  dat  een  dergelijke  regeling  op  het  moment  van  de 

contractonderhandeling  toegelaten  is182.  In praktijk blijkt een  zorgvuldige  redactie van de  clausule 

waarmee de deskundige wordt aangesteld evenwel cruciaal. Naargelang de bevoegdheden van de 

deskundige en het al dan niet bindend karakter van de gedane vaststellingen kan er met name sprake 

zijn  van een minnelijke  (tegensprekelijke) expertise  (vaststellen  van  rechtsfeiten) of een bindende 

derdenbeslissing  (verrichten van rechtshandelingen)183.  In geval van een bindende derdenbeslissing 

                                                            
181 Zie o.m. Vred. Nijvel 22 december 1982, T.Vred., 1983, p. 139 en Rb. Brussel 14 november 1990, T.Vred., 
1991, p. 168. De rechter oordeelde respectievelijk dat binnen het huurrecht specifieke regels zouden gelden op 
grond waarvan de rechter of de partijen de aanstelling van een deskundige in de overeenkomst zouden 
moeten bevestigen, dan wel dat de deskundige als een lasthebber zou moeten worden beschouwd, waarvan 
de aanstelling ad nutum zou kunnen worden ingetrokken. Volgens DAMBRE mist de beoordeling van het eerste 
vonnis echter wettelijke basis, terwijl het tweede arrest de onherroepelijkheid van een mandaat van 
gemeenschappelijk belang miskent (DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., 
HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 593‐594). 
182 VLIES, M., “Quelques réflexions relatives aux états des lieux en matière locative”, T.Vred., 2004, p. 15‐16. 
183 Voor toepassingen, zie: Vred. Doornik (II) 20 april 1999, Act.Jur.Baux, 2000, p. 43 en Rb. Brugge 30 mei 1997, 
R.W., 1998‐99, p. 860; Huur, 1997‐98, p. 200, noot VAN DER ELST, C. “Vaststelling van huurschade”.  Wanneer 
een van de partijen weigert om deel te nemen aan de tegensprekelijke plaatsbeschrijving door een door hen 
aangeduide deskundige, zal deze weigering een contractuele fout uitmaken (Vred. Halle 2 juli 2014, Huur, 2015, 
p. 76). 
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behoudt de vrederechter overigens slechts een marginaal toetsingsrecht. Dit betekent dat de rechter 

de beslissing door deskundige alleen zal kunnen terzijde schuiven wanneer ze manifest onbillijk is184. 

Met het oog op de bewijswaarde  is het daarnaast essentieel dat het opstellen van de uittredende 

plaatsbeschrijving op tegenspraak verloopt, anders wordt de opgemaakte plaatsbeschrijving niet als 

bewijs in aanmerking genomen185. Wanneer een derde‐deskundige wordt aangesteld, betekent deze 

vereiste dat de partijen tijdig worden uitgenodigd om bij het bezoek ter plaatse aanwezig te zijn, dat 

zij kennis kunnen nemen van alle gegevens die in het verslag worden opgenomen of aan de basis ervan 

liggen, dat de partijen bemerkingen kunnen mededelen en dat de deskundige rekening houdt met deze 

opmerkingen  door  erop  in  te  gaan  in  zijn  eindverslag186.  In  geval  er  verschillende,  niet‐hoofdelijk 

gehouden huurders zijn, is eveneens vereist dat elk van de huurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Niet‐vertegenwoordigde huurders zullen namelijk niet kunnen aangesproken worden tot vergoeding 

van  de huurschade187. Het  enkele  feit dat  een  bepaalde partij  later bij  de  expertise  is  betrokken, 

betekent echter niet noodzakelijk dat de werkzaamheden haar niet kunnen worden tegengeworpen. 

Dit zou met name enkel het geval zijn wanneer haar recht van verdediging daadwerkelijk in het gedrang 

is, wat geval per geval dient te worden beoordeeld188. Ook een huurder die er alles aan gedaan heeft 

om  te  verhinderen  dat  de  verrichtingen  op  tegenspraak  konden  verlopen,  zal  zich  niet  kunnen 

beroepen op een gebrek aan tegensprekelijke vaststellingen189. 

Anders dan bij de plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur, die beperkt blijft tot een beschrijving van 

de materiële,  waarneembare  staat  van  de  huurwoning,  omvat  de  uittredende  plaatsbeschrijving 

alleszins ook vaak andere gegevens omtrent de huurschade. Naargelang de aard van de gegevens die 

in  de  plaatsbeschrijving  vervat  liggen  en  het  feit  of  de  partijen  de  plaatsbeschrijving  zelf  hebben 

opgesteld, dan wel in onderling overleg een deskundige hebben aangesteld, kan de plaatsbeschrijving 

bovendien ook een verschillende  juridische waarde krijgen.   VLIES stelt meer bepaald vast dat  in de 

uittredende  plaatsbeschrijving  vier  types  van  informatie  kunnen  worden  opgenomen,  met  een 

                                                            
184 Vred. Antwerpen 9 april 2013, T.Vred., 2014, p. 211. 
185 Een eenzijdig deskundig verslag zal de partijen bijvoorbeeld niet verbinden voor wat de kwalificatie van de 
huurschade, de gedane vaststellingen en de daarin vervatte beoordeling betreft. Enkel met betrekking tot de 
materieel waarneembare toestand van de woning zal de rechter het verslag eventueel in overweging kunnen 
nemen (Vred. Ukkel 20 maart 2006, T.Vred., 2007, p. 117). In geval van een gezamenlijk aangestelde 
deskundige kan de voorwaarde van tegenspraak dan weer worden gerealiseerd door het expertiseverslag door 
beide partijen te laten ondertekenen met vermelding “gelezen en goedgekeurd” (Vred. Torhout 12 december 
1995, Rb. Brugge 30 mei 1997, Huur, 1997‐98, p. 189, noot VAN DER ELST, C., “Vaststelling van huurschade”). 
Wanneer de plaatsbeschrijving “onder voorbehoud” wordt ondertekend, moet worden aangenomen dat het 
voorbehoud enkel slaat op de aansprakelijkheid voor het vergoeden van de huurschade en niet op de gedane 
feitelijke vaststellingen (Rb. Gent 4 februari 2000, T.Huur, 2001, p. 61). 
186 Rb. Leuven 15 september 2010, ERH, 2015, p. 82; Vred. Zomergem 20 oktober 2005, Huur, 2011, p. 7; Vred. 
Zomergem 9 mei 2008, Huur, 2010, p. 101; Vred. Zomergem 29 juni 2012, Huur, 2012, p. 149 en RW, 2013‐14, 
p. 718, met noot; VAN OEVELEN, A., “Knelpunten gemene huur” in VERBEKE, A. (ed.), Knelpunten huur, Antwerpen, 
Intersentia, 2003, p. 4. Voor de gerechtsdeskundige, aangesteld in kader van artikel 986 Ger. W., nuanceerde 
de rechtbank van Antwerpen de nood om het verslag ter voorlezing aan de partijen over te maken. Het recht 
van verdediging en tegenspraak zou namelijk niet geschonden zijn wanneer de partijen aanwezig waren bij het 
plaatsbezoek en zij eveneens hun opmerkingen inzake de gedane vaststellingen en besluiten kunnen laten 
gelden voor de rechter ten gronde (Rb. Antwerpen 17 februari 2014, RW, 2014, p. 489). 
187 Vred. Bree 10 januari 2013, Huur, 2013, p. 98. 
188 Rb. Kh. Dendermonde 8 maart 2012, RW, 2014‐15, p. 28. 
189 Antwerpen 6 september 2010, NJW, 2011, p. 339, noot DAMBRE, M. en Rb Brussel 6 april 2006, RJI, 2007, p. 
146. 
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verschillende  (en  gradueel  toenemende)  juridische waarde190. Het  kan meer bepaald  gaan om:  (I) 

louter materiële  vaststellingen met betrekking  tot de  staat  van de woning;  (II)  advies omtrent de 

oorzaak  van  de  schade;  (III)  advies  omtrent  de  toerekenbaarheid  van  de  schade;  of  (IV)  een 

schadebegroting; 

Aansluitend  wijst  DAMBRE  er  op  dat  wanneer  de  partijen  het  eens  zijn  omtrent  de  uittredende 

plaatsbeschrijving en ze zich niet beperken tot  loutere materiële vaststellingen, dit zich kan uiten  in 

een overeenkomst  inzake de huurschade,  zoals bijvoorbeeld  in de vorm van een berusting191, een 

dading, een bindende derdenbeslissing (of arbitrage) of een advies in de vorm van een tegensprekelijk 

deskundigenverslag waarmee  de  vrederechter  kan maar  niet moet  rekening  houden  (artikel  986 

Ger.W.). Het huurrecht voorziet daarbij geen  specifieke  regels,  zodanig dat bij geschillen over een 

dergelijke  uittredende  plaatsbeschrijving  een  beroep  zal  moeten  gedaan  worden  op  de 

gemeenrechtelijke principes van het verbintenissen‐ en contractenrecht, dan wel de regeling  inzake 

het gerechtelijk deskundigenonderzoek en de arbitrage192. 

C.2  De eenzijdige vaststelling van huurschade 

Hoewel  een  minnelijk  opgestelde  uittredende  plaatsbeschrijving  het  aangewezen  middel  is  om 

eventuele huurschade te bewijzen, slagen de partijen er in bepaalde gevallen niet in om bij het einde 

van de huur tot een uittredende plaatsbeschrijving op tegenspraak te komen.  Soms is er zelfs sprake 

van een manifeste onwil om een dergelijke plaatsbeschrijving op te stellen193. Voor het verrichten van 

vaststellingen  kunnen  de  partijen  dan  in  eerste  instantie  een  beroep  doen  op  een 

gerechtsdeurwaarder  of  een  deskundige,  aangesteld  via  eenzijdig  verzoekschrift  (artikel  594,  1° 

Ger.W.).  

Eenzijdige vaststellingen zullen echter hoe dan ook niet dezelfde waarde hebben als verrichtingen op 

tegenspraak. De vaststellingen door een derde die handelt in opdracht van één van de partijen zullen 

bijvoorbeeld worden aanzien als een eenzijdig technisch verslag zonder authenticiteit194, waarvan de 

rechter weliswaar vrij de bewijswaarde en geloofwaardigheid kan beoordelen195. Aan de vaststellingen 

uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder wordt wel een authentieke bewijskracht toegekend, maar 

slechts  voor  zover het  gaat om materiële  feiten en  gegevens die de deurwaarder  zintuiglijk heeft 

kunnen  vaststellen  (artikel 519, §1, 2° Ger.W.). De oorzaak  van de  schade en de  schadebegroting 

kunnen daarentegen niet worden vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder, aangezien hij daarvoor 

niet over de vereiste technische capaciteiten beschikt196. Ook de deskundige die door de vrederechter 

wordt aangesteld op eenzijdig verzoekschrift  (artikel 594, 1° Ger.W.) kan enkel  feitelijke gegevens 

vaststellen, zonder advies te  kunnen geven over de oorzaak of de omvang van de schade. Alle andere 

vaststellingen, zoals een eventuele schadebegroting, kunnen door de rechter niet worden aanvaard197. 

                                                            
190 VLIES, M., “Quelques réflexions relatives aux états des lieux en matière locative”, T.Vred., 2004, p. 12‐13. 
191 Vred. Brugge (III) 7 januari 2011, Huur, 2011, p. 175. 
192 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 594‐595. 
193 Zie bv.: Vred. Zomergem 14 juli 2009, T.Vred., 2011, p. 386. 
194 Vred. Zomergem 9 mei 2008, Huur, 2010, p. 101. 
195 VLIES, M., “Quelques réflexions relatives aux états des lieux en matière locative”, T.Vred., 2004, p. 20. 
196 Vred. Fontaine‐l’Evêque 26 oktober 2005, T.Vred, 2007, p. 120. 
197 Cass. 21 maart 1979, RW, 1979‐80, p. 523 en Rb. Gent 11 maart 2016, nr. 15/763/A, onuitg.; Vred. 
Zomergem 4 mei 2011, Huur, 2012, p. 25 en Vred. Halle 2 juli 2014, Huur, 2015, p. 76. 
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In de rechtsleer wordt er dan ook op gewezen dat eenzijdige vaststellingen, zelfs wanneer ze worden 

gedaan door een deurwaarder, veelal  zullen worden gevolgd door een  tegensprekelijk gerechtelijk 

deskundigenonderzoek  (artikelen 962‐991 Ger. W.). Naast  feitelijke vaststellingen omtrent de staat 

van  de  woning  zullen  namelijk  ook  de  oorzaak  van  de  schade,  de  toerekenbaarheid  en  de 

schadebegroting moeten worden vastgesteld om het geschil op te lossen198. 

C.3  De teruggave en aanvaarding van de sleutels199 

De teruggave van de sleutels van de huurwoning aan de verhuurder brengt juridische gevolgen teweeg. 

In de eerste plaats zal de overhandiging van de sleutels er met name voor zorgen dat de ‘bewaking’ 

van de woning opnieuw aan de eigenaar‐verhuurder wordt overgedragen200.  

Aansluitend wordt het aanvaarden van de sleutels zonder voorbehoud of zonder plaatsbeschrijving, of 

het aanvaarden van de sleutels zonder voorbehoud en met onmiddellijke wederverhuring201, dan ook 

beschouwd als een stilzwijgend verzaken aan het recht om huurschade te vorderen202, waardoor geen 

vergoeding meer  zal  kunnen worden  verhaald  op  de  huurder203.  De  rechtbank  van  Gent  haalde 

bijvoorbeeld  aan  dat  verhuurder  de  vaststelling  van  huurschade  “niet  door  zijn  eigen  daden mag 

onmogelijk maken door de teruggegeven zaak zonder voorbehoud te aanvaarden en opnieuw in bezit 

te nemen. Op die wijze zou hij immers impliciet erkennen dat hij de zaak heeft teruggekregen in goede 

staat.  De  achteraf  aangesproken  huurder  zou  dan  ook  met  recht  kunnen  beweren  dat  de 

beschadigingen en de verliezen ontstaan zijn na zijn vertrek door de daad van de verhuurder zelf, van 

kandidaat‐huurders, van de nieuwe huurder, van aannemers of werklieden”204. 

In andere rechtspraak wordt het automatisme tussen aanvaarding van de sleutels en verzaking aan het 

recht  om  huurschade  te  vorderen  echter  verworpen205.  Rekening  houdend  met  de  concrete 

omstandigheden kan de rechter alleszins soeverein oordelen of aan het recht op een vergoeding voor 

huurschade daadwerkelijk werd verzaakt206. De ontvangst van de sleutels werd bijvoorbeeld niet met 

een stilzwijgende verzaking gelijkgesteld, wanneer de verhuurder zich voordien had verzet tegen de 

vrijgave van de huurwaarborg en op korte termijn  (een week) na de ontvangst van de sleutels een 

oproep in verzoening instelde207.  

Tenslotte is de teruggave van de sleutels ook voor de huurder van belang. De aansprakelijkheid voor 

huurschade blijft immers gelden tot op het moment dat de woning opnieuw aan de bewaking van de 

verhuurder wordt overgedragen208. Uit de volgehouden weigering om de sleutels te aanvaarden kan 

de  verhuurder echter niet de  argumentatie putten dat de huurder  verantwoordelijk blijft  voor de 

                                                            
198 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 595. 
199 Voor een verdere bespreking, zie: TIMMERMANS, R., “Sleuteloverdracht bij huur, immer wederzijds geven en 
nemen”, Huur, 2014, p. 59 ev. 
200 Vred. Sint‐Gillis 8 augustus 1990, T.Vred., 1991, p. 56. 
201 Vred. Brugge (III) 10 oktober 1980, RW, 1981‐82, p. 24. 
202 Vred. Fosses‐La‐Ville 8 september 1982, RRD, 1983, p. 40. 
203 Rb. Luik 4 januari 1984, JLMB, 1984, p. 672; Vred. Doornik (I) 24 juni 1998, Act.Jur.Baux, 1998, p. 135 en 
Vred. Veurne‐Nieuwpoort 9 oktober 2008, Huur, 2009, p. 80. 
204 Rb. Gent 12 februari 2016, nr. 15/373/A, onuitg. 
205 Vred. Brussel (III) 8 mei 1981, T.Vred., 1982, p. 20 en Vred. Beringen 28 maart 1969, T.Not., 1971, p. 260. 
206 Vred. Brugge 8 mei 1991, T.Vred., 1981, p. 20. 
207 Vred. Diest 22 juli 2002, Huur, 2002, p. 172. 
208 Rb. Brugge 17 maart 2000, T.Huur, 2000, p. 67 (in kader van handelshuur). 
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woning, zeker niet wanneer de verhuurder tegelijkertijd weigert om in te gaan op de uitnodiging om 

een plaatsbeschrijving op te stellen209. 

C.4  Het bewijs van huurschade overeenkomstig artikel 1731 BW 

C.4.1  Algemeen 

Voor het bewijs van huurschade wordt in artikel 1731, §1 en §2 Burgerlijk Wetboek een tweevoudig 

uitgangspunt geformuleerd, dat doorslaggevend  is voor wie de bewijslast van de huurschade moet 

dragen  en  afhankelijk  zal  zijn  van  het  feit  of  al  dan  niet  een  intredende  plaatsbeschrijving werd 

geformuleerd. Ongeacht het bestaan van een intredende plaatsbeschrijving hebben zowel de huurder 

als de verhuurder er echter hoe dan ook belang bij om zo snel mogelijk verrichtingen uit te voeren (of 

te laten uitvoeren) ten einde eventuele huurschade vast te stellen.  

De huurder kan namelijk gehouden zijn tot een vergoeding voor de derving van huurgelden tijdens de 

periode  die  nodig  is  om  de  huurschade  vast  te  stellen  en  herstellingen  te  verrichten. Ook  zal  de 

huurwaarborg niet worden vrijgegeven  tot wanneer de overeenkomst correct werd beëindigd. Het 

stilzitten van de verhuurder kan dan weer in bepaalde gevallen, zoals wanneer de woning in tussentijd 

zou worden verhuurd210 of wanneer werken in het pand worden uitgevoerd, worden beschouwd als 

een  stilzwijgend  verzaken  aan het  recht om  vergoeding  voor de huurschade  te  vorderen211212. De 

uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw betekent bovendien niet alleen dat vaststellingen 

niet mogen worden uitgesteld, maar ook dat de schadelijke gevolgen van een volgehouden stilzitten 

van de verhuurder niet tot nadeel van de huurder mogen strekken213. Voor beide partijen geldt een 

schadebeperkingsplicht.  

Wanneer de  verhuurder  toch nalaat om de nodige  verrichtingen uit  te  voeren,  zal bijgevolg  geen 

volledige vergoeding van de huurder kunnen worden gevorderd wegens derving van huurgelden door 

de onverhuurbaarheid van de woning214. Ook wanneer de verhuurder zich beroept op de onwil van de 

huurder, kan worden tegengeworpen dat geen huurschade wordt bewezen indien de verhuurder niet 

spoedig het initiatief neemt om eenzijdige of tegensprekelijke vaststellingen te laten uitvoeren215. 

C.4.2  Het bewijs van huurschade zonder intredende plaatsbeschrijving 

                                                            
209 Vred. Zomergem 14 juli 2009, T.Vred., 2011, p. 386. 
210 Vred. Zomergem 25 november 2011, Huur, 2012, p. 75. 
211 Voor een toepassing, zie: Vred. Aalst 19 mei 2015, Huur, 2015, p. 144. 
212 De intentie om aan de vergoeding wegens huurschade te verzaken, dient te worden afgeleid uit feiten die 
niet voor enige andere interpretatie vatbaar zijn (Cass. 23 januari 2006, J.T.T, 2006, p. 178 en RABG, 2006, p. 
981, met noot DOOMS, V.). Wanneer bijvoorbeeld tijdig het initiatief werd genomen om vaststellingen te doen, 
maar de dagvaarding vervolgens werd uitgesteld, werd geoordeeld dat er geen sprake is van een verzaking aan 
het recht om een vergoeding voor huurschade te eisen (Vred. Sint‐Jans‐Molenbeek 28 oktober 1986, T.Vred., 
1987, p. 248). Ook wanneer de verhuurder niet direct nadat de huurders de woning hadden verlaten de 
huurschade had laten vaststellen, maar naar het einde van de huur toe wel pogingen had ondernomen om tot 
een regeling te komen inzake de huurschade, besloot de rechter dat er geen sprake was een verzaking (Rb. 
Brussel 8 september 2011, Res Jur.Imm., 2011, p. 284) 
213 Vred. Bree 10 januari 2013, Huur, 2013, p. 98. 
214 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 596. 
215 Rb. Brussel 8 september 2011, Res Jur.Imm., 2011, p. 284 en Vred. Zomergem 11 januari 2013, Huur, 2013, 
p. 29. 
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Wanneer geen omstandige  intredende plaatsbeschrijving werd opgemaakt, voorziet de wet  in het 

weerlegbare vermoeden dat de huurder de woning in dezelfde staat heeft ontvangen als de staat op 

het einde van de huur, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan geleverd worden (artikel 

1731, §1 BW). De bewijslast van het feit dat zich tijdens de huurperiode wel degelijk beschadigingen 

of verliezen  ten  laste van de huurder hebben voorgedaan,  rust  in afwezigheid van een  intredende 

plaatsbeschrijving  dus  bij  de  verhuurder,  die  het  bewijs  hiervan met  alle middelen  van  recht  kan 

leveren (zie: ‘B.5 Bij beëindiging van de huurovereenkomst’). 

Als  tegenbewijs  van het wettelijk  vermoeden  van  artikel  1731,  §1 Burgerlijk Wetboek werd  in de 

rechtspraak onder meer aanvaard:  

‐ een deskundigenverslag, opgesteld bij het einde van de huur, in de mate dat: (I) de ouderdom 

van de huurschade met zekerheid kan worden bepaald216; (II) het handelen van de huurder als 

meest plausibele oorzaak van het schadegeval wordt aangeduid;217 (III) het bewijs volgt uit de 

aard van de gebreken218;  

‐ een  eenzijdige  expertise,  in  aanwezigheid  van  de  huurder  en  waarbij  de  rechten  van 

verdediging, waaronder de mogelijkheid tot tegenspraak, worden nageleefd219;  

‐ het getuigenbewijs220;  

‐ overeenstemmende  vermoedens,  gegrond  op  facturen  van  vlak  voor  de  aanvang  van  de 

huur221 of het feit dat de staat van de woning nooit de staat kan zijn geweest waarin de huurder 

het pand gebruikte als praktijkruimte222;  

‐ een  PV  van  oplevering,  wanneer  de  huurder  in  kwestie  de  eerste  bewoner  is  van  een 

(her)nieuwbouw223;  

‐ de  aard  van  de  schade  en  het  gebrek  aan medewerking  van  de  huurder  om  de  schade 

tegensprekelijk vast te stellen224; 

Uit andere rechtspraak blijkt dat vaststellingen door een deskundige of een gerechtsdeurwaarder niet 

altijd leiden tot een weerlegging van het vermoeden van artikel 1731, §1 Burgerlijk Wetboek.  

Het tegenbewijs wordt bijvoorbeeld niet geleverd door:  

‐ een PV van vaststellingen door een gerechtsdeurwaarder (of een eenzijdig door de verhuurder 

uitgelokte expertise), opgesteld in aanwezigheid van de huurder. De loutere aanwezigheid van 

de huurder bij de plaatsbeschrijving zou namelijk niet kunnen gelijkgesteld worden met een 

akkoord omtrent de gedane vaststellingen, tenzij dit uit het PV zou blijken225;  

                                                            
216 Vred. Westerlo 3 maart 2000, Huur, 2000, p. 22.; Vred. Diest 22 juli 2002, Huur, 2002, p. 172; Rb. Gent 13 
februari 1998, Huur, 1997‐98, p. 282. 
217 Rb. Brugge 7 april 2006, T.Vred., 2007, p. 136. 
218 Vred. Waver 16 mei 2006, T.Vred., 2010, p. 325. 
219 Vred. Gent (II) 24 januari 1991, TGR, 1992, p. 114. 
220 Vred. Sint‐Truiden 19 september 1996, Huur, 1997‐98, p. 17, noot DESIMPELAERE, M.; Vred. Torhout 30 
november 1999, Huur, 2001, p. 143. 
221 VLIES, M., “Quelques réflexions relatives aux états des lieux en matière locative”, T.Vred., 2004, p. 8. 
222 Rb. Gent 17 februari 2012, nr. 11/14701/A, onuitg. 
223 NYCKEES, J., “Artikel 1730 BW” in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, p. 8. 
224 Antwerpen 6 september 2010, NJW, 2011, p. 339, noot DAMBRE, M. 
225 Vred. Westerlo 7 juli 1998, AJT, 2000‐01, p. 251; Vred. Zelzate 16 februari 1996, AJT, 1994‐95, noot P. DE 
SMEDT. 
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‐ wanneer de gerechtsdeskundige het pand slechts kan betreden na uitvoering van ingrijpende 

werkzaamheden226. 

‐ het conformiteitsverslag dat in kader van de Waalse kwaliteitsnormering werd opgesteld. De 

rechter  aanvaardde  het  verslag  meer  bepaald  niet  als  bewijs  van  het  bestaan  van  de 

(vastgestelde)  huurschade  bij  aanvang  van  de  huur,  aangezien  de  notie  “gezondheid”  (en 

“bewoonbaarheid”) niet dezelfde betekenis heeft als “huurschade”227.  

Verder  kan  verwezen  worden  naar  wat  hierboven  werd  aangehaald  over  het  belang  van  de 

aanvaarding  van  de  sleutels  door  de  verhuurder  (zie:  C.3  ‘De  teruggave  en  aanvaarding  van  de 

sleutels’). Zonder  intredende plaatsbeschrijving zal het tenslotte vooral moeilijk zijn om het tijdstip 

vast te stellen waarop de schade aan de huurwoning is ontstaan, waaruit dan de aansprakelijkheid van 

de huurder zou kunnen blijken. Als oplossing wordt soms gekozen voor een combinatie van een bezoek 

ter plaatse, al dan niet met technische bijstand door een deskundige, en een persoonlijke verschijning 

van de partijen, eventueel gevolgd door een getuigenverhoor228.  

C.4.3  Het bewijs van huurschade overeenkomstig artikel 1731, §2 BW 

Indien een omstandige plaatsbeschrijving werd opgesteld, dan moet de huurder het goed teruggeven 

zoals hij het heeft ontvangen volgens de plaatsbeschrijving, met uitzondering van de beschadigingen 

en  verliezen  die  ten  laste  zijn  van  de  verhuurder  (artikel  1731,  §2  BW).  Het  feit  dat  een 

plaatsbeschrijving  werd  opgesteld,  betekent  echter  niet  dat  de  verhuurder  het  bestaan  van  de 

huurschade niet meer zou moeten bewijzen229. De verhuurder zal dus hoe dan ook (tijdig) de nodige 

handelingen moeten stellen, zodat de staat van de woning bij het einde van de huur (tegensprekelijk) 

wordt  vastgesteld  en  deze  staat  kan  worden  vergeleken  met  de  staat  zoals  omschreven  in  de 

intredende plaatsbeschrijving.  

Net  zoals bij het weerleggen van het vermoeden van artikel 1731, §1 Burgerlijk Wetboek  zijn alle 

bewijsmiddelen toegelaten om de huurschade te bewijzen, aangezien het gaat om het bewijs van een 

rechtsfeit230. De rechter is soeverein bij zijn beoordeling van de bewijswaarde en de geloofwaardigheid 

ervan, voor zover de bewijswaarde van de vaststellingen gedaan door een gerechtsdeurwaarder niet 

wordt miskend, evenmin als dat het principieel recht op bewijs en de rechten van verdediging mogen 

worden geschonden. Ook wanneer de huurder manifest weigert om mee te werken aan het verrichten 

van  tegensprekelijke  vaststellingen of  zelfs  zonder meer de woning  verlaat,  lijkt het  in de praktijk 

uiteindelijk  raadzaam  dat  de  verhuurder  zorgt  voor  een  tegensprekelijke  vaststelling  door  een 

gerechtsdeskundige,  of  dat  men  minstens  de  beweerde  schade  laat  vaststellen  door  een 

                                                            
226 Rb. Antwerpen 19 maart 1996, Huur, 1997‐98, p. 209, noot VAN DER ELST, C., “Bewijs van huurschade bij 
afwezigheid van plaatsbeschrijving”. 
227 Vred. Doornik (I) 14 juli 1999, Act. Jur.baux, 2000, p. 119. 
228 Zie bv. Vred. Sint‐Truiden 19 september 1996, Huur, 1997‐98, p. 17, noot DE SIMPELAERE, M. 
229 Cass. 18 oktober 1996, Arr.Cass., 1996, p. 937 en Pas., 1996, I, p. 1001. 
230 Ongedateerd fotomateriaal wordt doorgaans bijvoorbeeld niet aanvaard als bewijsmiddel. Wanneer de 
huurder zelf prijkt op foto’s die werden gemaakt tijdens een rondgang op het einde van de huur, dan kan aan 
deze foto’s echter wel een zekere bewijswaarde worden toegekend met betrekking tot de staat van de woning 
op het tijdstip van teruggave (Rb. Gent 21 februari 2014, nr. 13/1286/A, onuitg.). 
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gerechtsdeurwaarder231 (zie ‘C.1 De minnelijke plaatsbeschrijving bij het einde van de huur’ en ‘C.2 De 

eenzijdige vaststelling van huurschade’)232.  

Voor de huurder  is  de  verplichting  tot  teruggave dan weer  een  resultaatverbintenis, waarbij  elke 

tekortkoming een vermoeden van aansprakelijkheid creëert, dat kan worden weerlegd door het bewijs 

te leveren dat de beschadiging buiten zijn schuld is ontstaan (zie ‘A. Teruggave van de huurwoning en 

vergoeding van de huurschade’)233. Artikel 1731, §2 Burgerlijk Wetboek  stelt meer bepaald dat de 

huurder zijn aansprakelijkheid kan weerleggen door aan te tonen dat er sprake  is van ouderdom of 

overmacht.  

Met ‘ouderdom’ worden slijtage en beschadigingen door normaal gebruik bedoeld die onvermijdelijk 

ontstaan  door  het  aan  de  huurder  verschafte  genot  en  gebruik  van  de  woning  en  waarvoor  de 

verhuurder wordt vergoed door middel van de huurprijs. ‘Overmacht’ is dan weer een gebeurtenis die 

een onoverkomelijk beletsel voor de huurder vormt om zijn verbintenissen uit te voeren en die niet 

aan zijn fout te wijten  is234. Het gaat onder meer om natuurlijke fenomenen, zoals overstromingen, 

aardbevingen  en  blikseminslag,  naast  daden  van  derden,  zoals  aanslagen  en  vandalisme.  Daaruit 

voortvloeiende beschadigingen en verliezen kunnen overmacht uitmaken, op voorwaarde dat er geen 

sprake  is  van een  fout door de huurder,  zoals bijvoorbeeld wanneer het pand onvoldoende werd 

afgesloten235.  

Krachtens  artikel  1732  Burgerlijk Wetboek  zal  het  bovendien  ook  volstaan  dat  het  bewijs wordt 

geleverd dat de beschadigingen of verliezen buiten de ‘schuld’ van de huurder zijn ontstaan. Dit zal 

bijvoorbeeld  het  geval  zijn  wanneer  de  beschadigingen  voortvloeien  uit  tekortkomingen  aan  de 

verhuurdersverplichtingen, waaronder de verplichting tot onderhoud van de woning  in goede staat 

(artikel 1719, 2° en 1720, tweede lid BW) en tot vrijwaring voor verborgen gebreken (artikel 1721 BW). 

Ouderdom en overmacht zijn dus niet de enige mogelijkheden voor de huurder om zich te bevrijden 

van de aansprakelijkheid voor schade tijdens de huurperiode236.  

C.5  Begroting en vergoeding van de huurschade  

Wanneer er op het moment van de teruggave van de woning sprake is van huurschade ten laste van 

de huurder, zal deze laatste de verhuurder voor de vastgestelde beschadigingen en verliezen moeten 

vergoeden. Tot voor het  tijdstip van de  teruggave kan de huurder ook  zorgen voor een herstel  in 

natura. Nadien vervalt deze mogelijkheid en komt elk aanbod van de huurder om vooralsnog de schade 

zelf te (laten) herstellen te laat237. In de rechtsleer238 wordt erop gewezen dat het huurrecht daarmee 

                                                            
231 Rb. Gent 24 mei 2013, nr. 12/2536/A, onuitg. 
232 MERCHIERS, Y., “Het contentieux bij het einde van de huur” in Overeenkomstenrecht XXVIste Postuniversitaire 
Cyclus Willy Delva 1999‐2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 11; THIRIAR, P., “Authentieke vaststellingen door een 
gerechtsdeurwaarder: se non è vero”, RW, 2013‐24, p. 1122 en Vred. Fontaine‐l’Evêque 26 oktober 2005, 
T.Vred, 2007, p. 120. 
233 Door middel van getuigenissen daarbij niet worden ingegaan tegen vaststellingen die in de tegensprekelijke 
intredende plaatsbeschrijving werden omschreven. Zie: Vred. Brugge 3 juni 1983, T.Vred., 1984, p. 23 
234 Cass. 6 december 1976, Arr.Cass. 1977, p. 404 en Cass. 6 december 1985, Arr.Cass., 1985‐86, p. 504. 
235 Vred. Brugge 3 juni 1983, T.Vred., 1984, p. 23 
236 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 602. 
237 Rb. Luik 23 september 1986, JL, 1986, p. 649 en Rb. Antwerpen 11 januari 1989, RW, 1989‐90, p. 239. 
238 DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), 
Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 603. 
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lijkt af te wijken van de gemeenrechtelijke principes, waar het herstel van schade bij voorkeur in natura 

gebeurt en niet in geld239. Een afwijking van een algemeen geldend principe moet echter strikt worden 

geïnterpreteerd, wat onder betekent dat de onmogelijkheid voor de huurder om de huurschade te 

vergoeden in natura niet kan worden uitgebreid tot derden. Een nieuwe huurder kan bijvoorbeeld wel 

de verbintenis op zich nemen om de herstelverplichting in natura uit te voeren240.  

Wat de schadebegroting betreft, geldt verder als principe dat de eiser (de verhuurder) het bewijs moet 

leveren van de schade die hij vordert. De rechter zal zo bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op door 

de verhuurder bijgebrachte prijsoffertes, rekening houdend met bestaande slijtage241. Ook het advies 

inzake de omvang van de schade door een (gerechtelijk) deskundige kan dienstig zijn. Het voorleggen 

van facturen is echter niet noodzakelijk. Evenmin zal de verhuurder de vergoeding voor huurschade 

daadwerkelijk moeten aanwenden om herstellingswerken uit  te voeren242. De vergoeding  zal  zelfs 

verschuldigd zijn wanneer de desbetreffende woning nadien wordt afgebroken en heropgebouwd en 

de verhuurder dus geen schade lijdt243. Ook wanneer de huurder aantoont dat de schade is hersteld 

door de volgende huurder, blijft hij gehouden om een vergoeding voor huurschade te betalen244. De 

rechtspraak oordeelt immers dat er geen sprake is van een zogenaamde ‘verrijking zonder oorzaak’, 

aangezien de oorzaak van de vergoeding voor huurschade gelegen is bij de schending van de huurder 

van  zijn  teruggaveverplichting245.  In  de  rechtsleer  en  in  sommige  andere  rechtspraak  wordt  dit 

standpunt evenwel bekritiseerd246. 

III. CONCLUSIES EN BELEIDSOPTIES 

A. Algemeen 

De verplichting tot teruggave en vergoeding van de huurschade vloeien voort uit het feit dat met het 

afsluiten van huurovereenkomst  in essentie slechts het tijdelijke  recht op gebruik en genot van de 

woning aan de huurder wordt  toegestaan. Met de dwingende bepaling van artikel 1730 Burgerlijk 

Wetboek  inzake  de  intredende  plaatsbeschrijving  heeft  de  wetgever  aan  beide  partijen  een 

bewijsmiddel willen aanreiken met als doel om de partijen bij de huurovereenkomst te beschermen 

tegen het risico op latere betwistingen omtrent de staat van de woning bij aanvang van de huur. De 

vereiste dat het moet gaan om een ‘omstandige’ plaatsbeschrijving is een verdere concretisering van 

deze doelstelling en wil  in het bijzonder toelaten dat een zinvolle vergelijking mogelijk  is tussen de 

staat  van  de  woning  bij  aanvang  en  beëindiging  van  de  huur.  Artikel  1731  Burgerlijk  Wetboek 

verduidelijkt vervolgens welke partij de bewijslast draagt (en wat de omvang ervan is) in geval geen 

                                                            
239 Cass. 14 april 1994, Arr. Cass., 1994, p. 374 en RW, 1995‐96, p. 532. 
240 Vred. Willebroek 29 december 1989, RW, 1990‐91, p. 1347, met noot NIYONZIMA, M. “Rechtsmisbruik bij de 
vordering tot vergoeding van huurschade of iets anders?”. 
241 Vred. Zomergem 29 juni 2012, Huur, 2012, p. 149  en Vred. Bree 10 januari 2013, Huur, 2013, p. 98. 
242 Vred. Rb. Brugge 7 september 1981, T.Not, 1983, p. 11 en Vred. Waver 16 mei 2006, T.Vred., 2010, p. 325. 
243 Vred. Sint‐Truiden 7 maart 1992, T.Not., 1975, p. 159. 
244 Rb. Brugge 4 januari 1979, Res.Jur.Imm., 1979, p. 175. 
245 Rb. Brussel 22 december 1956, JT, 1957, p. 234 en Vred. Sint‐Truiden 7 maart 1992, T.Not, 1974, p. 159. 
246 Vred. Willebroek 29 december 1989, RW, 1990‐91, p. 1347, met noot NIYONZIMA, M. “Rechtsmisbruik bij de 
vordering tot vergoeding van huurschade of iets anders?” en DAMBRE, M., “Rechten en verbintenissen van de 
huurder”, in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. (eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 
2015, p. 604‐605. 
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intredende plaatsbeschrijving werd opgesteld (artikel 1731, §1 BW) of wanneer wel een omstandige 

plaatsbeschrijving bestaat (artikel 1731, §2 BW). 

Ondanks de voornoemde ingrepen blijken huurgeschillen in de onderzochte rechtspraak echter zeer 

vaak betrekking  te hebben op de  teruggaveverplichting en de vergoeding voor huurschade. Na de 

tijdige betaling van de huur en oplopende huurachterstallen zijn conflicten over het onderhoud ten 

laste van de huurder volgens het Grote Woononderzoek zelfs de meest voorkomende oorzaak van 

geschillen tussen de eigenaar van de woning en de huurder247. Conflicten zullen dan meer bepaald 

betrekking  hebben  op  het  bestaan  of  de  omvang  van  de  huurschade  en  kunnen  onder  meer 

voorvloeien uit een gebrek aan tijdige, tegensprekelijke vaststellingen, al dan niet door middel van een 

uittredende plaatsbeschrijving, of een betwisting omtrent de geldigheid daarvan. 

B. Voorbeelden uit het buitenland  

B.1  De plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade in Nederland 

In Nederland heeft de wetgever uitdrukkelijk bepaalt dat de huurder verplicht  is om het gehuurde 

goed bij het einde van de huur opnieuw ter beschikking te stellen van de verhuurder (artikel 224, lid 1  

NBW). In een tweede lid van de voornoemde bepaling wordt net als in België (artikel 1731, §§ 1 en 2 

BW) een onderscheid gemaakt naargelang de staat van de huurwoning bij aanvang van de huur werd 

vastgesteld  in een plaatsbeschrijving. Artikel 224,  lid 2   NBW  stelt met name dat  indien  tussen de 

huurder en verhuurder een beschrijving van het verhuurde goed is opgemaakt, de huurder gehouden 

is  de  zaak  in  dezelfde  staat  op  te  leveren waarin  deze  volgens  de  beschrijving  is  aanvaard, met 

uitzondering van geoorloofde veranderingen en toevoegingen en hetgeen door ouderdom  is teniet 

gegaan  of  beschadigd. Werd  daarentegen  geen  beschrijving  opgemaakt,  dan  wordt  de  huurder, 

behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde goed in de staat te hebben ontvangen zoals deze 

is bij het einde van de huurovereenkomst. In vergelijking met het Nederlandse recht kan dus worden 

vastgesteld dat het wettelijk kader omtrent de plaatsbeschrijving in België verder is uitgewerkt, in die 

zin  dat  het  NBW  geen  bepaling  kent  die  inhoudelijk  vergelijkbaar  is met  artikel  1730  Burgerlijk 

Wetboek. Voor het Belgisch recht gaat het hier meer bepaald om de dwingende verplichting om tijdig 

een omstandige plaatsbeschrijving op tegenspraak op te stellen,  inclusief de mogelijkheid voor elke 

partij om zich bij gebrek aan overeenstemming tot de rechter te wenden en de verplichting om bij 

eventuele latere wijzigingen aan de huurwoning een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving op te maken 

(cfr. ‘B. De intredende plaatsbeschrijving: artikelen 1730 en 1731 BW’). 

B.2  De plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade in Frankrijk 

De  bepalingen  omtrent  de  teruggaveverplichting,  de  vergoeding  voor  huurschade  en  de 

plaatsbeschrijving bleven  in het Franse algemeen huurrecht ongewijzigd  sinds de  invoering van de 

Code Civil  in 1804, waardoor de krachtlijnen grotendeels soortgelijk zijn aan het Belgische recht, al 

blijven de latere Belgische wetswijzigingen van 1983 en 2007 uiteraard onbekend in Frankrijk. Concreet 

bepaalt  artikel  1732  Code  Civil,  net  als  de  corresponderende  Belgische  bepaling,  dat  de  huurder 

aansprakelijk  is voor alle beschadigingen en verliezen tijdens de huurtijd, tenzij hij aantoont dat ze 

buiten zijn schuld zijn ontstaan. De artikelen 1730 en 1731 van de Code Civil voorzien verder in een 

regeling die gelijkloopt met het Belgische artikel 1731, §§ 1 en 2 Burgerlijk Wetboek. De Code Civil kent 

                                                            
247 HEYLEN, K., Grote Woononderzoek 2013. Deel 5. De private huurmarkt: vraag‐ en aanbodzijde, Steunpunt 
Wonen, Leuven, 2015, p. 9.  
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verder geen bepaling die vergelijkbaar is met artikel 1730 Burgerlijk Wetboek, maar anders dan in de 

Belgische Woninghuurwet werd in de artikel 3‐2 van de Wet van 6 juli 1989 wel een specifieke regeling 

uitgewerkt omtrent de plaatsbeschrijving voor woninghuurovereenkomsten.  

Het voornoemde artikel voorziet onder meer in de verplichting om zowel bij aanvang als bij beëindiging 

van  de  huur  een minnelijke  plaatsbeschrijving  op  tegenspraak  op  te  stellen,  al  dan  niet met  de 

(vrijwillige) tussenkomst van een derde‐deskundige. Bij gebreke aan overeenstemming heeft  iedere 

partij  de  mogelijkheid  om  zich  tot  de  rechter  te  wenden  om  een  plaatsbeschrijving  door  een 

gerechtelijk  deskundige  te  verkrijgen.  Om  de  vereiste  van  tegenspraak  te  realiseren, worden  de 

partijen dan minstens zeven dagen op voorhand op de hoogte gebracht van de plaatsopneming. Verder 

is er in de wet geen sprake van een ‘omstandige’ plaatsbeschrijving, maar kunnen door middel van een 

uitvoeringsbesluit  wel  de  modaliteiten  worden  bepaald  waaraan  de  plaatsbeschrijving  moet 

voldoen248. De Franse wet is bovendien streng voor de partij die onwillig is om mee te werken aan het 

opstellen  van  een  intredende  of  uittredende  plaatsbeschrijving,  in  die  zin  dat  uitdrukkelijk werd 

bepaald dat deze partij zich niet op het wettelijke vermoeden omtrent de staat van de woning bij 

aanvang van de huur zal kunnen beroepen249. 

C. Naar een Vlaamse regeling omtrent de plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade? 

C.1  Bevoegdheidsrechtelijke aspecten 

De regeling  inzake de teruggaveverplichting en de vergoeding voor huurschade (artikel 1730 et seq. 

BW)  maakt  deel  uit  van  het  algemeen  huurrecht  en  is  van  toepassing  op  alle  types  van 

huurovereenkomsten, inclusief woninghuur, pacht en handelshuur. Niets belet de decreetgever echter 

om  voor  de  huur  van  voor  bewoning  bestemde  goederen  of  delen  ervan  een  specifieke, Vlaamse 

regeling uit  te werken. Hoewel het algemeen huurrecht een  federale aangelegenheid blijft, zijn de 

gewesten binnen het kader van artikel 6, §1, IV, 2° BWHI immers wel degelijk bevoegd om de totaliteit 

te  regelen  van  de  specifieke  regels  binnen  de  beoogde  aangelegenheid  (woninghuur).  Vlaamse 

bepalingen  omtrent  de  teruggaveverplichting,  de  vergoeding  voor  huurschade  en  de 

plaatsbeschrijving met  betrekking  tot  woninghuurovereenkomsten  zullen  daarbij  als  lex  specialis 

voorrang  krijgen  op  bestaande  gemeenrechtelijke  principes  van  het  verbintenissenrecht  en  het 

algemeen  huurrecht,  die  op  hun  beurt  nog  steeds  door  de  federale  regelgever  kunnen  worden 

gewijzigd250.  

 

C. 2  Kernelementen voor een Vlaamse regeling 

                                                            
248 Dit gebeurde in het ‘Décret n° 2016‐382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des 
lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale’. De regelgever 
legde hierbij een aantal minimale bestanddelen vast die de intredende en uittredende plaatsbeschrijving 
moeten omvatten. 
249 HOEKSTRA, J., CORNETTE, F. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐level Europe. 
National Report for France, Brussels, European Commission, 2014, p. 92 ev. 
250 Parl. St. Senaat 2012‐13, nr. 5‐2232/1, p. 82, 88 en 95 en VERMEIR, D. & HUBEAU, B., “De regionalisering van de 
woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in Velaers, J. (ed.), De zesde staatshervorming: bevoegdheden, 
middelen en instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 476‐482. 
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Op basis van de bovenstaande bevindingen  lijken volgende aspecten en  (bestaande) knelpunten  in 

overweging te worden genomen. 

‐ Het  vergelijken  van  de  staat  van  de  woning  bij  het  betrekken  en  verlaten  ervan:  de 

voornaamste  beleidsvraag  voor  de  decreetgever  is  hoe  de  regeling  omtrent  de 

plaatsbeschrijving kan worden geoptimaliseerd, zodanig dat de beëindiging van de huur tot 

minder geschillen leidt en de wederzijdse rechten en verplichtingen van de betrokken partijen 

uiteindelijk beter worden gegarandeerd. Vanuit een rechtsvergelijkend perspectief valt op dat 

de bestaande Belgische  regelgeving  sterke  gelijkenissen  vertoont met het Nederlandse  en 

Franse  recht.  De  verplichting  in  het  Belgische  recht  om  een  ‘omstandige’  intredende 

plaatsbeschrijving op te stellen, kan daarbij worden ondersteund, aangezien stijlclausules op 

die manier worden vermeden en een zinvolle vergelijking zal kunnen plaatsvinden bij het einde 

van de huur. Volgens de  actoren binnen het beleidsveld Wonen blijft de  kwaliteit  van de 

intredende  plaatsbeschrijving  echter  nog  vaak  ondermaats.  Op  deze  vaststelling  zou  de 

decreetgever kunnen  inspelen door huurders en verhuurders beter  te  informeren over de 

juridische gevolgen van het ontbreken van een omstandige intredende plaatsbeschrijving. Ook 

het  ter  beschikking  stellen  en  verspreiden  van  een  model  van  een  omstandige 

plaatsbeschrijving, of eventueel een dergelijk model dwingend opleggen (cfr. het Franse recht), 

is een beleidsmogelijkheid. Wat de staat van de woning bij beëindiging van de huur betreft, 

blijkt  daarnaast  uit  de  rechtspraktijk  dat  het  ongeacht  het  bestaan  van  een  intredende 

plaatsbeschrijving cruciaal  is voor de verhuurder om tijdig tegensprekelijke vaststellingen te 

laten  uitvoeren wanneer  hij  een  vergoeding  voor  de  ontstane  huurschade  (succesvol) wil 

kunnen vorderen (cfr. ‘C.4 Het bewijs van huurschade overeenkomstig artikel 1731 BW’). Op 

deze  vaststelling  zou  de  decreetgever  eveneens  kunnen  inspelen  door  (onder  het 

verhuurderspubliek)  informatie te verspreiden omtrent het belang en de mogelijkheden tot 

het uitvoeren  van  tijdige en  tegensprekelijke  vaststellingen, bij  gebrek  aan  een minnelijke 

uittredende plaatsbeschrijving. Een alternatief kan eruit bestaan om regulerend op te treden. 

De decreetgever zou meer bepaald kunnen overwegen om het opstellen van een uittredende 

plaatsbeschrijving, al dan niet met tussenkomst van een derde‐deskundige, te verplichten. Een 

dergelijke verplichting  lijkt echter pas zinvol wanneer er ook een doeltreffende sanctie aan 

wordt gekoppeld (bijvoorbeeld een vermoeden in het voordeel van de verhuurder), rekening 

houdend met  onder meer  het  recht  van  de  huurder  op  verdediging  en  tegenspraak.  Een 

dergelijke  sanctie  werd  bij  een  eerdere  bevraging  van  actoren  niet  gevonden251,  maar 

mogelijks  kan  het  Franse  recht  op  dit  vlak wel  inspirerend werken. De  Franse  regelgever 

voorziet meer bepaald dat een onwillige partij zich niet op het vermoeden omtrent de staat 

van de woning bij aanvang van de huur kan beroepen (cfr. ‘B.2 De plaatsbeschrijving en het 

bewijs van huurschade in Frankrijk’). 

‐ Juridisch‐technische  knelpunten:  de  toepassing  van  de  regeling  omtrent  de 

teruggaveverplichting, de  vergoeding  voor huurschade en de plaatsbeschrijving  leidt  in de 

rechtspraktijk niet  tot  voorname  juridische  twistpunten. Uit de bovenstaande bevindingen 

blijkt  wel  dat  sommige  rechters  zich  terughoudend  opstellen  wanneer  in  de 

woninghuurovereenkomst reeds een derde‐deskundige wordt aangeduid om bij het einde van 

de huur de nodige vaststellingen uit te voeren (cfr. ‘C.1 De minnelijke plaatsbeschrijving bij het 

                                                            
251 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2014, p. 133‐135. 
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einde van de huur). Om de rechtszekerheid te verhogen kan de decreetgever overwegen om 

te  verduidelijken  of  een  dergelijke  clausule  al  dan  niet  toegelaten  is.  De  regelgever  zou 

daarnaast ook een  termijn kunnen  invoeren  inzake het opstellen van een bijvoegsel bij de 

plaatsbeschrijving in geval van wijzigingen aan het gehuurde goed (artikel 1730, §2 BW) (cfr. 

‘B.4 Wijzigingen aan het gehuurde goed’).Een nauwkeurige redactie van artikel 1730, §1, 3° 

Burgerlijk Wetboek vergt tenslotte dat de genoemde termijn van 15 dagen wordt geschrapt 

(cfr. ‘B.3 Plaatsbeschrijving door een gerechtelijk deskundige’).   
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THEMA III: TOTSTANDKOMING, VORM EN BEWIJS VAN WONINGHUUROVEREENKOMSTEN 

 

I. SELECTIE VAN REGELGEVING 

Art. 1715 Burgerlijk Wetboek 
Indien een huur die zonder geschrift is aangegaan, nog op generlei wijze is ten uitvoer gebracht, en een van de 
partijen die ontkent, kan het bewijs door getuigen niet worden toegelaten, hoe gering de huurprijs ook is, en 
hoewel men aanvoert dat er handgeld is gegeven. 
Alleen de eed kan worden opgedragen aan hem die de huur ontkent. 
Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 13, § 3 W. 20 februari 1991 (B.S., 22 februari 1991), met ingang van 28 februari 1991 (art. 18). 

Artikel 1730 Burgerlijk Wetboek 
§ 1 De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor 
gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes 
onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven 
huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens 
onderworpen zijn aan de registratie. 
Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt 
gemaakt, met een verzoekschrift ingediend vóór het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien 
dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is 
uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. 
§ 2 Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is 
opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de 
plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 
Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in § 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat 
de termijnen betreft. 
§ 3 De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de §§ 1 en 2 zijn nietig. 
§ 4 Dit artikel is niet van toepassing op de pacht. 
Wetshistoriek 
Art. vervangen bij art. 4 W. 29 december 1983 (B.S., 30 december 1983), met ingang van 1 januari 1984 (art. 
15). 
§ 1 gewijzigd bij art. 100 W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)). 

Art. 1bis Woninghuurwet 
Van elke huurovereenkomst die onder toepassing van deze afdeling valt en die betrekking heeft op de 
hoofdverblijfplaats van de huurder moet een geschrift worden opgesteld, dat afgezien van alle andere nadere 
regels, het volgende moet inhouden: de identiteit van alle contracterende partijen, de begindatum van de 
overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur 
zijn en het bedrag van de huur. 
De meest gerede contracterende partij kan bij gebreke van uitvoering binnen acht dagen na een 
ingebrekestelling die betekend wordt bij een ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot, de andere 
partij in voorkomend geval via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, te 
vervolledigen of te ondertekenen overeenkomstig het eerste lid en indien nodig verzoeken dat het vonnis de 
waarde zou hebben van een schriftelijke huurovereenkomst. 
Een voorafgaande mondelinge overeenkomst tussen de partijen perkt de bevoegdheid van de rechter in. 
Onverminderd het tweede en derde lid blijven de vóór de inwerkingtreding van dit artikel mondeling gesloten 
huurovereenkomsten onder de toepassing vallen van deze afdeling. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 2 W. 26 april 2007 (B.S., 5 juni 2007 (eerste uitg.)). 

Art. 2 Woninghuurwet 
§ 1 Het gehuurde goed moet beantwoorden aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 
bewoonbaarheid. Onverminderd de normen betreffende de woningen, opgesteld door de Gewesten bij het 
uitoefenen van hun bevoegdheden, moet het verhuurde goed beantwoorden aan de elementaire vereisten van 
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veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 
Deze voorwaarde wordt beoordeeld door te verwijzen naar de staat van het verhuurde goed op het moment dat 
de huurder ervan in het genot. 
Of deze voorwaarde is vervuld wordt beoordeeld aan de hand van de staat van het goed op het ogenblik dat de 
huurder in het genot ervan treedt. 
De Koning stelt de voorwaarden vast waaraan ten minste voldaan moet zijn opdat het gehuurde goed 
beantwoordt aan de vereisten bepaald in het eerste lid. 
De in het vorige lid beoogde minimumvoorwaarden zijn van dwingend recht en moeten bij de 
huurovereenkomst worden gevoegd. 
Indien de door de vorige leden voorgeschreven voorwaarden niet zijn vervuld, heeft de huurder de keuze ofwel 
de uitvoering te eisen van de werken die noodzakelijk zijn om het gehuurde goed in overeenstemming te 
brengen met de vereisten van het eerste lid, ofwel de ontbinding van de huurovereenkomst te vragen met 
schadevergoeding. 
In afwachting van de uitvoering van de werken, kan de rechter een vermindering van de huurprijs toestaan. 
§ 2 Met toepassing van de artikelen 1720, 1754 en 1755 van het Burgerlijk Wetboek op de huurovereenkomsten 
geregeld door deze afdeling, is de verhuurder verplicht tot alle herstellingen, andere dan de huurherstellingen. 
Deze herstellingen andere dan de huurherstellingen kunnen door de Koning worden gedefinieerd, bij een 
koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Deze bepalingen hebben een dwingend karakter en 
zullen uitwerking hebben voor de huurovereenkomsten die ondertekend worden na de inwerkingtreding van dit 
artikel. 
Wetshistoriek 
Art. gewijzigd bij art. 5 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 1 genummerd bij art. 101, 2° en gewijzigd bij art. 101, 1° en 2° W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde 
uitg.)). 
§ 2 ingevoegd bij art. 101, 3° W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)). 
Uitvoeringsbesluiten 
Koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil 
een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire 
vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid (B.S., 21 augustus 1997) 
 
Art. 11bis Woninghuurwet 
§ 1 De Koning zal drie bijlagen opstellen, een per gewest, voor elke huurovereenkomst, bevattende een uitleg 
over de wettelijke bepalingen met betrekking tot de volgende elementen: de bepalingen die door het betrokken 
gewest goedgekeurd werden inzake de normen van gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid; een uitleg over 
de aard van een dwingende regel; de bepalingen met betrekking tot de schriftelijke huurovereenkomst, de 
registratie ervan en de kosteloosheid van de registratie; de duur van de huurovereenkomst; de mogelijkheden 
om de huurprijs te herzien, de indexering, de lasten; de regels opgesteld inzake de huurherstellingen; de 
mogelijkheden om de huurovereenkomst te beëindigen en de erbij horende bepalingen; de bepalingen in 
verband met de verandering van eigenaar; de mogelijkheden voor de partijen om bijgestaan te kunnen worden 
bij een geschil. 
§ 2 Deze bijlage zal verplichtend bij de na de inwerkingtreding van dit artikel gesloten huurovereenkomst 
worden gevoegd. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 102 W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)). 
Uitvoeringsbesluiten 
Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 
afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 21 mei 2007) 
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II. INHOUD EN RATIO LEGIS 

De  Woninghuurwet  bepaalt  dat  van  elke  woninghuurovereenkomst  een  geschrift  moet  worden 

opgesteld met een zekere minimuminhoud  (artikel 1bis Woninghuurwet). Artikel 2 en artikel 11bis 

Woninghuurwet  voorzien  bovendien  dat  de  zogenaamde  ‘elementaire  vereisten  van  veiligheid, 

gezondheid en bewoonbaarheid’ en een uitleg over specifieke wettelijke bepalingen als bijlage aan de 

overeenkomst  dienen  te  worden  toegevoegd.  In  het  algemeen  huurrecht,  dat  ook  voor 

woninghuurovereenkomsten van toepassing is, schrijft artikel 1730 Burgerlijk Wetboek voor dat een 

plaatsbeschrijving moet worden opgesteld en aan de overeenkomst moet worden toegevoegd. Hoe 

ver reikt echter de verplichting om een geschrift op te stellen en wat zijn de eventuele gevolgen voor 

de geldigheid van mondelinge overeenkomsten? Welke draagwijdte moet toegekend worden aan de 

verplichte  bijlagen?  Met  welke  (vorm)vereisten  moet  verder  rekening  gehouden  worden  bij  de 

totstandkoming  van  de  overeenkomst?  En  wat  zijn  de  gevolgen  van  eventuele  fouten  of 

tekortkomingen?  

Het algemeen huurrecht voorziet verder een van het gemene recht afwijkende bewijsregeling (artikel 

1715 BW), die van toepassing is wanneer een huurovereenkomst zonder geschrift werd aangegaan en 

nog geen uitvoering heeft gekend. In dergelijke gevallen bepaalt het Burgerlijk Wetboek met name dat 

het bestaan van de overeenkomst niet door getuigen kan worden geleverd. De vraag rijst wat de exacte 

inhoud en het toepassingsgebied zijn die aan deze bijzondere bewijsregeling worden toegekend in de 

rechtspraktijk. En welke bewijsmiddelen zijn dan wel toegelaten in de bedoelde gevallen? Wat is de 

verhouding met de gemeenrechtelijke bewijsregeling?  

A. Totstandkoming en vorm van de woninghuurovereenkomst 

A.1  Het consensuele karakter van de huurovereenkomst 

Een huurovereenkomst  is principieel een consensuele overeenkomst en geen plechtig contract. Dit 

betekent dat de overeenkomst tot stand kan komen door de  loutere wilsovereenstemming van de 

partijen over de essentiële bestanddelen van de huur, zonder dat er bijzondere vormvereisten, zoals 

de  opmaak  van  een  geschrift,  noodzakelijk  zijn252. Wanneer  de  partijen  het  eens  zijn  over  deze 

bestanddelen kan de huur mondeling en zelfs stilzwijgend worden aangegaan253. 

Een  schriftelijke  huurovereenkomst  kan  de  vorm  aannemen  van  een  authentieke  akte  of  een 

onderhands document dat beantwoordt aan de vereisten van artikel 1325 Burgerlijk Wetboek. Van 

een  mondelinge  huurovereenkomst  is  niet  alleen  sprake  wanneer  geen  enkel  document  werd 

opgemaakt.  Ook  wanneer  een  geschrift  werd  opgesteld  dat  niet  beantwoord  aan  de  wettelijke 

                                                            
252 Essentiële bestanddelen zijn het gebruik van het verhuurde goed en het betalen van een huurprijs (bv. Vred. 
Gent 8 juni 2015, Huur, 2015, p. 190). Volgens sommige auteurs en rechtspraak vormt ook de duur van de 
overeenkomst een essentieel bestanddeel (Vred. Brussel 31 januari 1978, T.Vred., 1978, p. 198 en Vred. Halle 
19 januari 2005, Huur, 2005, p. 144). De rechter is alleszins niet gebonden door de kwalificatie die door de 
partijen zelf aan de overeenkomst gegeven hebben (bv. Rb. Dendermonde 28 juni 2012, Huur, 2012, p. 211). 
253 Alleen omwille van het voorkomen van bewijsproblemen, het verkrijgen van een vaste dagtekening (artikel 
1743 BW), de overschrijving op het hypotheekkantoor (artikel 1 Hyp. W.), het aangaan van een renovatiehuur 
(artikel 8 Woninghuurwet) of het afsluiten van een woninghuurovereenkomst voor een periode anders dan een 
termijn van negen jaar, is een geschrift aangewezen of zelfs noodzakelijk. Door het consensuele karakter van 
de huurovereenkomst wordt de geldigheid van de overeenkomst echter niet aangetast in afwezigheid van een 
geschrift. Zie: DEKKERS, R., VERBEKE, A‐L., CARETTE, N. & VANHOVE, K., Handboek Burgerlijk Recht, III, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, nr. 1027, p. 820.  
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voorwaarden  om  een  geldige,  schriftelijke  overeenkomst  te  sluiten,  spreekt  men  over  een 

‘mondelinge’ overeenkomst254. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin de huurovereenkomst 

slecht  in  één  exemplaar  werd  opgemaakt,  terwijl  de  wet  voorschrijft  dat  er  zoveel  exemplaren 

noodzakelijk zijn als dat er partijen bestaan met een te onderscheiden belang (artikel 1325 BW). Een 

onderhands  document dat niet werd  ondertekend, beschouwde de  rechtspraak  eveneens  als  een 

mondelinge overeenkomst255. 

Het  principe  dat  huurovereenkomsten  consensuele  overeenkomsten  zijn,  wordt  verder  ook 

uitdrukkelijk bevestigd in het algemeen huurrecht. Artikel 1714 Burgerlijk Wetboek stelt namelijk als 

beginsel voorop dat men bij geschrift of mondeling kan huren.  

Met de Wet van 26 april 2007 houdende diverse bepalingen inzake de woninghuur voegde de wetgever 

aan deze bepaling de zinsnede “behalve tegenstrijdige wettelijke bepalingen” toe. In afwijking van het 

basisbeginsel kan de regelgever namelijk wel degelijk overwegen om bepaalde vormvereisten bij het 

afsluiten van een huurovereenkomst op te leggen. Uit de hieronder beschreven regels inzake de vorm, 

totstandkoming en het bewijs van de woninghuurovereenkomst blijkt alleszins dat de regelgever tot 

dusver steeds een duidelijke voorkeur had voor schriftelijke overeenkomsten. 

A.2  De Woninghuurwet 

A.2.1  Woninghuurovereenkomsten: een uitzondering op de regel? 

Met  de  voornoemde  wet  van  26  april  2007  werd  tegelijkertijd  het  artikel  1bis Woninghuurwet 

ingevoegd.  Voor  huurovereenkomsten  betreffende  een  woning  die  de  huurder  tot  zijn 

hoofdverblijfplaats  bestemd,  voorziet  dit  artikel  meer  bepaald  dat  een  geschrift  moet  worden 

opgesteld met minstens volgende inhoud: 

‐ de identiteit van alle contracterende partijen; 

‐ de begindatum van de overeenkomst; 

‐ de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur 

zijn; 

‐ het bedrag van de huur; 

In de rechtspraak werd bovendien bevestigd dat de mogelijkheid om zich tot de rechter te wenden 

ook van toepassing is op lopende, mondelinge woninghuurovereenkomsten die dateren van voor de 

inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling (artikel 1bis, laatste lid Woninghuurwet)256. 

Het schriftelijk opstellen van de huurovereenkomst werd daarbij  ingegeven door de betrachting om 

de  huurmarkt  transparanter  te maken  en  de betrokken partijen beter  te  beschermen, met name 

doordat  zij beter  geïnformeerde  keuzes  zouden  kunnen maken. Daarnaast  is  er ook duidelijk  een 

verband met de Programmawet van 27 december 2006 en de daarin opgenomen wijzigingen inzake 

de registratieverplichting. De fiscale verplichting om een huurovereenkomst te laten registreren, geldt 

                                                            
254 SWENNEN, J., “Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst” in VERBEKE, A. & 

BRULEZ, P. (ed.), Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 2‐4. 
255 Vred. Sint‐Gillis 8 augustus 1990, T.Vred., 1991, p. 56. 
256 Vred. Zomergem 26 februari 2009, RW, 2009‐2010, p. 1328 en Vred. Westerlo 22 juni 2009, Huur, 2010, p. 
108; T.Vred., 2011, p. 375. 
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immers pas wanneer een geschrift werd opgesteld257. In die zin kan het verplichten van een geschrift 

worden aanzien als een voorafgaande maatregel om het aantal geregistreerde overeenkomsten  te 

verhogen, waardoor de woninghuurovereenkomst tegenwerpbaar wordt aan derden258. Tenslotte is 

een geschrift vanzelfsprekend nuttig om de inhoud van de overeenkomst te bewijzen en betwistingen 

tussen huurder en verhuurder te vermijden259260. 

Ongeacht de toevoeging van artikel 1bis Woninghuurwet blijven woninghuurovereenkomsten echter 

hun  consensueel  karakter  behouden261.  De  vereiste  van  een  schriftelijke  overeenkomst met  een 

bepaalde minimuminhoud vormt namelijk geen vormvereiste waarvan een  inbreuk op de  regel de 

geldigheid van de overeenkomst aantast. In afwezigheid van een geschrift heeft de meest gerede partij 

daarentegen  slechts  de  mogelijkheid  om  de  andere  partij  te  verplichten  om  een  schriftelijke 

overeenkomst  op  te  stellen,  te  vervolledigen  of  te  ondertekenen  en  de  rechter  indien  nodig  te 

verzoeken  dat  zijn  vonnis  de  waarde  zou  hebben  van  een  schriftelijke  overeenkomst.  De 

Woninghuurwet  bepaalt  dus  niet  dat mondelinge  huurovereenkomsten  nietig  zijn, maar  voorziet 

slechts een beroep op de rechter als middel om een schriftelijke overeenkomst af te dwingen262. 

Bij gebrek aan een schriftelijke overeenkomst kan de meest gerede contracterende partij de andere 

partij, na een  ingebrekestelling, via gerechtelijke weg verplichten om een huurovereenkomst op te 

stellen. De taak van de rechter bestaat er dan meer bepaald uit om de  inhoud van de mondelinge 

overeenkomst vast te stellen. Artikel 1bis, derde lid Woninghuurwet stelt daarbij dat een voorafgaande 

mondelinge  overeenkomst  tussen  partijen  de  bevoegdheid  van  de  rechter  inperkt.  De  precieze 

betekenis hiervan is echter enigszins onduidelijk. Volgens VAN OEVELEN is de juiste draagwijdte van deze 

bepaling dat de rechter  in de schriftelijk vastgestelde overeenkomst geen elementen kan opnemen 

waarover de partijen mondeling geen wilsovereenstemming hadden bereikt263. Het Grondwettelijk Hof 

bevestigde deze zienswijze en stelde dat de rechter een schriftelijke overeenkomst alleen maar mag 

vaststellen wanneer  er  een mondeling  akkoord bestaat en hiervan  voldoende bewijzen  zijn264. De 

rechter  kan dus hoe dan ook geen overeenkomst  ex nihilo  formuleren. Wanneer partijen  aan het 

onderhandelen  zijn  over  een  overeenkomst,  of  wanneer  de  partijen  het  niet  eens  zijn  over  de 

modaliteiten van de huur, zal de rechter, aldus het Hof, evenmin elementen kunnen bepalen waarover 

ze niet overeenkomen265266. 

                                                            
257 Parl. St. Kamer 2006‐2007, nr. 51‐2873/020, p. 9‐10. 
258 GwH 26 juni 2008, nr. 92/2008, NJW, 2008, p. 733, met noot DAMBRE, M. 
259 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, 2009, p. 306.  
260 In sommige rechtsleer wordt echter de vraag gesteld of huurders wel degelijk beter worden beschermd 
door schriftelijke overeenkomsten, aangezien het vaak de verhuurder zal zijn die in een sterker positie staat en 
de inhoud van het contract zal bepalen. Zie: BERNARD, N., “La Loi du 25 avril 2007 et les nouvelles dispositions en 
matière de bail à loyer”, JT, 2007, p. 521 
261 Vred. Fontaine‐l’Evêque 24 juni 2011, T.Vred., 2013, p. 329 en Vred. Halle 6 juni 2012, Huur, 2013, p. 34. 
262 BERNARD, N., “La Loi du 25 avril 2007 et les nouvelles dispositions en matière de bail à loyer”, JT, 2007, p. 521. 
263 VAN OEVELEN, A., “Wijzigingen in het (woning)huurrecht”, R.W., 2007, nr. 8, p. 299. 
264 GwH 26 juni 2008, nr. 92/2008, TBO, 2009, p. 72, met noot COPPENS, A. 
265 GwH 26 juni 2008, nr. 92/2008, B.39; Vred. Zomergem 26 februari 2009, RW, 2009‐10, p. 1238 en Vred. 
Westerlo 22 juni 2009, Huur, 2010, p. 108. 
266 Het Grondwettelijk Hof oordeelde in hetzelfde arrest ook dat de regeling van artikel 1bis Woninghuurwet 
geen afbreuk doet aan het gelijkheids‐ en non‐discriminatiebeginsel van artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
De verzoekers hadden immers aangevoerd dat de vereiste van een schriftelijke overeenkomst alleen van 
toepassing is op woninghuurovereenkomsten, terwijl andere overeenkomsten, zoals pacht of handelshuur, 
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De  verzoekende  partij  zal  dus  in  de  eerste  plaats  het  bestaan  en  de  inhoud  van  de mondelinge 

overeenkomst moeten bewijzen, rekening houdend met het gemeen bewijsrecht (artikel 1341 et seq. 

BW)  en  de  specifieke  bewijsregeling  van  artikel  1715  Burgerlijk Wetboek267. Wanneer  de  rechter 

vervolgens  besluit  dat  er  voldoende  aanwijzingen  zijn  omtrent  het  bestaan  en  de  inhoud  van  de 

overeenkomst, zal hij de onwillige partij aanmanen om aan zijn wettelijke verplichting  te voldoen. 

Daartoe  kan  een  ontwerptekst  worden  overgemaakt  op  basis  van  de  voorliggende  stukken  en 

verklaringen. Weigert de in gebreke blijvende partij deze tekst te ondertekenen, dan kan de rechter 

een vonnis uitspreken waarin de inhoud van de overeenkomst wordt vastgesteld. Dit vonnis heeft de 

waarde  van  een  schriftelijke,  authentieke  huurovereenkomst  en mag  uitsluitend  de  vier wettelijk 

vastgelegde vermeldingen omvatten268. In de rechtsleer bestaat daarbij kritiek omtrent de verplichte 

minimuminhoud, omdat andere belangrijke bestanddelen van de overeenkomst, zoals de huurlasten 

en de opzeggingsmodaliteiten, niet werden opgenomen in de wettelijke regeling269. Daarnaast rijst de 

vraag of het zinvol  is om bij vonnis een overeenkomst vast te stellen wanneer een van de partijen 

weigert om de tekst te ondertekenen. De vraag  is  in het bijzonder of  in dergelijke gevallen wel de 

randvoorwaarden aanwezig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. 

Het toepassingsgebied van artikel 1bis Woninghuurwet blijft tenslotte beperkt tot de totstandkoming 

van de overeenkomst en heeft geen betrekking op de beëindiging ervan. De opzegging of minnelijke 

beëindiging  van  de  huurovereenkomst  zal  dus  mondeling  kunnen  plaatsvinden  en  is  niet  aan 

inhoudelijke vereisten gebonden. Toch is het aangewezen om een geschrift op te maken. De partij die 

de overeenkomst beëindigde draagt hier immers de bewijslast van (artikel 1341 et seq. BW), al kan het 

bewijs worden geleverd door alle middelen van recht270. 

A.2.2  Kortlopende woninghuur en overeenkomsten voor meer dan negen jaar 

Om de woonzekerheid van de huurder en zijn gezin te waarborgen, de veronderstelde contractuele 

gelijkheid tussen de partijen te herstellen, huurprijsverhogingen te spreiden in de tijd en de huurder 

                                                            
buiten het toepassingsgebied blijven en dat dit gegeven een schending van het gelijkheidsbeginsel zou 
uitmaken. Het Hof stelde echter dat voor het gemaakte verschil in behandeling een redelijke verantwoording 
voor handen is, namelijk het feit dat woninghuurovereenkomsten bijdragen tot de realisatie van het recht op 
een behoorlijke huisvesting (artikel 23, derde lid, 3° GW). Daarnaast voegde het Grondwettelijk Hof eraan toe 
dat er evenmin sprake is van een onaanvaardbare afbreuk van het eigendomsrecht, zoals gewaarborgd door 
artikel 16 van de Grondwet en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. De wetgever kon, binnen de 
verplichting om een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de vereisten van algemeen belang en de 
bescherming van het individuele recht op eigendom, namelijk wel degelijk oordelen dat de afwezigheid van de 
vereiste van een geschrift onvoldoende beantwoordde aan zijn doelstellingen om een coherent en efficiënt 
woninghuurbeleid te voeren. De aangevochten maatregel is volgens het Hof dan ook niet buitensporig. Zie: 
GwH 26 juni 2008, nr. 92/2008, NJW, 2008, p. 733, met noot DAMBRE, M. 
267 Parl. St. Kamer, nr. 51‐2873/020, p. 44. 
268 DAMBRE, M., “Wijzigingen aan het huurrecht 2006‐2007”, in X, Rechtskroniek voor het Notariaat, deel 12, 
Brugge, Die Keure, 2008, p. 159‐187.  
269 COLAES, J., “Recente wijzigingen in de Huurwet 2006‐07”, Huur, 2007, p. 141. 
270 Rb. Leuven 27 oktober 2004, RABG, 2005, p. 612; Rb. Antwerpen 7 oktober 2010, ERH, 2015, p. 5; Rb. Gent 
14 september 2012, nr. 11/3644/A, onuitg.; Rb. Hoei 12 februari 2014, T.Vred., 2015, p. 22; Rb. Gent 11 
december 2015, nr. 15/560/A, onuitg.; Rb. Brussel 15 november 2007, T.Vred., 2009, p. 402 en Vred. 
Oudenaarde 20 januari 2010, ERH, 2015, p. 68. 
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beter  instaat  te  stellen om  zijn  rechten  te doen nakomen271,  stelt de woninghuurwet  als principe 

voorop dat elke overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van negen jaar.  

Uitzonderlijk kan een woninghuurovereenkomst echter ook gesloten worden voor een periode van 

minder dan of gelijk aan drie jaar (artikel 3, §6 Woninghuurwet), voor een langere duur dan negen jaar 

(artikel 3, §7 Woninghuurwet) of  sinds de wetswijziging  van 1997 ook  voor een  levenslange duur 

(artikel 3, §8 Woninghuurwet). De wetgever heeft deze uitzonderingsmogelijkheden voorzien omdat 

bepaalde omstandigheden, zoals de behoefte aan mobiliteit, de wens tot een proefperiode of de nood 

aan een versterkte woonzekerheid, tot een afwijkende duur kunnen nopen272. 

Belangrijk  is  dat  de Woninghuurwet  in  deze  gevallen  een  bijkomende  vormvereiste  oplegt.  Elke 

woninghuurovereenkomst die wordt afgesloten voor een termijn anders dan een periode van negen 

jaar,  zal met name  schriftelijk moeten worden aangegaan273. Wanneer een geschrift afwezig blijft, 

bestaat de  sanctie eruit dat de overeenkomst  toch  zal worden geacht om  voor negen  jaar  te  zijn 

aangegaan. Ook  de  verlenging  van  een  kortlopende woninghuurovereenkomst  zal  bovendien  per 

geschrift moeten verlopen.  In afwezigheid daarvan van voorziet de Woninghuurwet eveneens  in de 

omzetting tot een negenjarige overeenkomst als sanctie (artikel 3, §6, Woninghuurwet). 

A.2.3  Renovatiehuur 

Artikel 8 Woninghuurwet voorziet in de mogelijkheid om een renovatiehuurovereenkomst te sluiten, 

waarbij verbeteringswerken worden uitgevoerd op kosten van de huurder.  Bij de wetswijziging van 

1997 werden aan het voornoemde artikel enkele technische wijzigingen en preciseringen aangebracht. 

Onder meer werd  destijds  bepaald  dat  de  renovatiehuurovereenkomst  schriftelijk moet  gesloten 

worden om betwistingen omtrent de wederzijdse verplichtingen en rechten te voorkomen274. 

De Woninghuurwet  voorziet  geen  sanctie  bij  de  verplichting  om  de  renovatiehuurovereenkomst 

schriftelijk af te sluiten. Toch kan het opmaken van een geschift overeenkomstig artikel 1325 Burgerlijk 

Wetboek worden beschouwd als een elementaire vereiste, aangezien de verhuurder zonder geldige 

renovatiehuurovereenkomst ertoe kan worden gehouden om de verbeteringswerken uit te voeren die 

hem  ten  laste  vallen.  Wanneer  het  gaat  om  werken  die  noodzakelijk  zijn  om  de  woning  in 

overeenstemming  te  brengen  met  de  elementaire  vereisten  van  veiligheid,  gezondheid  en 

bewoonbaarheid,  is het gevolg van een ongeldige overeenkomst meer bepaald dat de bescherming 

van  artikel  2  Woninghuurwet  herleeft.  De  huurder  kan  dan  bijgevolg  de  ontbinding  met 

                                                            
271 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2014, p. 72. 
272 MERCHIERS, Y., “Duur‐opzegging‐beëindiging‐verlenging” in HERBOTS, J. & MERCHIERS, Y., Woninghuur na de Wet 
van 17 april 1997, Brugge, Die Keure, 1997, p. 73‐74 en Memorie van toelichting bij het wetsontwerp “tot 
uitbreiding van de bescherming van de gezinswoning”, Gedr. St., Kamer, 1990‐91, nr. 1357/1, p. 16 en Parl. St. 
Kamer 1996‐97, nr. 1‐505/3, p. 4. 
273 Het Hof van Cassatie oordeelde dat het vermelden van de duur van de overeenkomst bij kortlopende 
overeenkomsten daarentegen geen inhoudelijke vereiste uitmaakt. De vraag rijst echter hoe men, wanneer de 
duur niet hoeft vermeld te worden, dan moet vaststellen of de duur maximaal drie jaar bedraagt (Cass. 5 
oktober 2012, Pas., 2012, p. 1856). Een ander recent discussiepunt omtrent kortlopende huurovereenkomsten 
betreft de vraag naar de verplichtingen van de borg bij omzetting naar een negenjarige overeenkomst. Het Hof 
stelde hierover dat de borgstelling zal gelden voor de gehele negenjarige periode, behalve wanneer de duur 
van de borgtocht bij overeenkomst werd beperkt (Cass. 16 september 2013, Arr.Cass., 2013, p. 1810). 
274 Parl. St., Kamer, 1996‐97, nr. 717/1, p. 12. 
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schadevergoeding  of  de  uitvoering  van werken met  huurprijsvermindering  vorderen275. Daarnaast 

moet  opgemerkt  worden  dat  een  geldige  renovatiehuurovereenkomst  ook  voor  de  Vlaamse 

Wooninspectie een afwijking op de Vlaamse minimale kwaliteitsnormen rechtvaardigt. Wanneer niet 

aan  de  geldigheidsvereisten  werd  voldaan,  zal  het  sanctieapparaat  van  de  Vlaamse  Wooncode 

daarentegen onverkort worden toegepast276. 

A.2.4  Huurprijsindexatie 

Artikel 6 Woninghuurwet bepaalt tenslotte dat woninghuurovereenkomsten van rechtswege kunnen 

geïndexeerd worden, op voorwaarde dat zulks niet uitdrukkelijk contractueel is uitgesloten en dat de 

overeenkomst schriftelijk is aangegaan. Voor wat de huurprijsindexatie betreft, blijkt de vorm waarin 

de overeenkomst is gesloten dus consequenties met zich mee te brengen. In geval van een mondelinge 

overeenkomst zal de indexatie immers niet ‘automatisch’ voorzien zijn, maar door de partijen moeten 

worden overeengekomen. Vanzelfsprekend is het uitgerekend bij mondelinge contracten niet evident 

om hiervan vervolgens het bewijs te leveren. Onder de actoren binnen het Beleidsveld Wonen bestaat 

evenwel eensgezindheid omtrent het feit dat het niet wenselijk zou zijn om de Woninghuurwet op dit 

vlak te wijzigen277. 

B. Registratie en overschrijving op het hypotheekkantoor 

B.1  De registratie van huurovereenkomsten 

Het Wetboek der Registratie‐, Hypotheek‐ en Griffierechten bepaalt dat akten houdende verhuring, 

onderverhuring of overdracht van huur van  in België gelegen onroerende goederen  ter  registratie 

dienen te worden aangeboden binnen de vier maanden na het afsluiten ervan (artikel 19, 3° en artikel 

32, 5° W.Reg.). Het voorwerp van de  registratieverplichting  is daarbij niet de  rechtshandeling  (het 

afsluiten van een huurovereenkomst), maar wel het schriftelijk bewijsstuk (de akte of het contract) dat 

de titel verschaft278. Een mondelinge huur kan dus niet worden geregistreerd279.  

De  registratieverplichting  is  in wezen  een  fiscale  techniek, maar  brengt  ook  gevolgen  teweeg  op 

burgerrechtelijk vlak. Een geregistreerde overeenkomst zal namelijk een vaste dagtekening verkrijgen 

en tegenwerpbaar zijn aan derden te goeder trouw (artikel 1328 BW) (voor een verdere bespreking, 

zie:  Thema  IV:  vervreemding  van  de  huurwoning:  gevolgen  voor  huurder  en  (oorspronkelijke) 

verhuurder?).  

                                                            
275 DAMBRE, M.; DE SMEDT, P.; HUBEAU, B.; INSLEGERS, G.; VAN OEVELEN, A., Bijzondere overeenkomsten. Grondige 
Studies. Het gewijzigde woninghuurrecht, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 78 ev 
276 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2014, p. 123‐124. 
277 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroepen 
‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en ‘Huurprijs’, resultaten wegingsoefening en 
aanbevelingen expertencommissie, Steunpunt Wonen, Leuven, 2015, p. 144‐145. 
278 Voor onroerende goederen die uitsluitend tot huisvesting worden gebruikt, heeft de regelgever bovendien 
voorzien dat de registratieverplichting uitsluitend bij de verhuurder rust en gratis kan verlopen (artikel 35, 
eerste lid, 7°, W. Reg.; art. 5bis Woninghuurwet). 
279 De burgerrechtelijke sanctie van artikel 3, §5, derde lid, Woninghuurwet bij niet‐registratie, die inhoudt dat 
de huurder zonder termijn of vergoeding de huur kan beëindigen wanneer de verhuurder nalaat om de 
overeenkomst tijdig te registreren, zal echter wel van toepassing zijn bij mondelinge huur. Zie: GwH 1 
december 2011, nr. 182/2011. 
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Belangrijk  is dat een  inbreuk op de  registratieverplichting de geldigheid van de overeenkomst niet 

aantast, evenmin als dat het gevolg zou zijn dat een niet‐geregistreerde overeenkomst wordt omgezet 

in een mondelinge huur280. Met artikel 3, §5, derde lid, Woninghuurwet is echter wel voorzien in de 

mogelijkheid voor de huurder om de overeenkomst te beëindigen zonder opzegtermijn of –vergoeding 

wanneer  de  verhuurder  nalaat  om  het  contract  te  registreren  binnen  de  twee maanden  na  de 

ondertekening  ervan281  De  toepassing  van  deze  opzeggingsmogelijkheid  blijft  daarbij  beperkt  tot 

negenjarige  huurovereenkomsten. Het  feit  dat  de  sanctie  niet  geldt  voor  kortlopende  contracten 

maakt volgens het Grondwettelijk Hof geen schending uit van het gelijkheidsbeginsel282. De opzegging 

bij  niet‐registratie  wordt  in  de  rechtspraak  daarnaast  wel  toegepast  op  mondelinge 

huurovereenkomsten283. Volgens het Grondwettelijk Hof  sluit de  tekst  van  artikel  3,  §5, derde  lid 

Woninghuurwet  de  toepassing  op  mondelinge  huurovereenkomsten  dan  ook  niet  uit  en  is  een 

andersluidende interpretatie, waarbij de voornoemde bepaling alleen zou gelden met betrekking tot 

schriftelijk  huurovereenkomsten,  niet  verenigbaar met  het  grondwettelijke  gelijkheidsbeginsel. De 

grondwetsconforme  interpretatie  verdient  daarbij  voorrang  te  krijgen284.  De mogelijkheid  om  de 

overeenkomst op basis van de voornoemde bepaling op te zeggen vervalt overigens van zodra toch tot 

registratie wordt overgegaan285. 

B.2  Overschrijving op het hypotheekkantoor 

Artikel 1, tweede lid Hypotheekwet verplicht dat huurovereenkomsten voor een periode van meer dan 

negen jaar worden overschreven in de registers van de hypotheekbewaarder. Net als bij de registratie 

brengt deze verplichting uitsluitend gevolgen met zich mee met betrekking tot de tegenwerpbaarheid 

van  de  overeenkomst,  zonder  dat  een  inbreuk  de  geldigheid  ervan  aantast  (voor  een  verdere 

bespreking,  zie eveneens: Thema  IV:  vervreemding  van de huurwoning: gevolgen  voor huurder  en 

(oorspronkelijke) verhuurder?)286. 

C. De verplichte bijlagen bij de huurovereenkomst 

C.1  Artikel 11bis Woninghuurwet: de ‘vulgariserende’ bijlage 

Krachtens artikel 11bis Woninghuurwet dient de Koning drie bijlagen op te stellen, een per gewest, 

voor elke huurovereenkomst, met daarin een uitleg over wettelijke bepalingen met betrekking  tot 

specifieke elementen van de huur. Het model van deze bijlage werd bij Koninklijk Besluit van 4 mei 

2007 vastgelegd en verschilt van gewest tot gewest inzake de normen van veiligheid, gezondheid en 

                                                            
280 SWENNEN, J., “Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst” in VERBEKE, A. & 

BRULEZ, P. (ed.), Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 3. 
281 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2014, p. 77. Voor een toepassing, zie: 
Vred. Etterbeek 4 juli 2011, T. Vred., 2013, p. 296. 
282 GwH 9 juli 2009, nr. 109/2009, NJW, 2009, p. 271, met noot DAMBRE, M.; JLMB, 2009, p. 1447, met noot 
CRUQUENAIRE, A.; TBBR, 2009, p. 485, met noot CRUQUENAIRE, A. In dezelfde zin: GwH 4 februari 2010, nr. 10/2010 
283 Vred. Zomergem 14 april 2014, Huur, 2015, p. 27.  
284 GwH 11 december 2011, nr. 182/2011, RW, 2011‐12, p. 969; Huur, 2012, p. 26; JT, 2012, p. 34; NJW, 2012, 
p. 102, met noot Dambre, M.; TBO, 2012, p. 22. 
285 Rb. Antwerpen 17 februari 2014, RW, 2014, p. 491; ERH, 2015, p. 83 en Vred. Ukkel 21 juni 2010, Huur, 
2011, p. 121, met noot CAEYERS, S., “De gevolgen van fouten in de vulgariserende bijlage bij een 
woninghuurovereenkomst”. 
286 BEYAERT, S., “Art. 1714‐1715” in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 2001, p. 6. 
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bewoonbaarheid287. De tweede paragraaf van het voornoemde artikel legt de verplichting op om deze 

bijlage bij de huurovereenkomst  te voegen. Met deze  ingreep wou de wetgever ervoor zorgen dat 

informatie over de woninghuurwetgeving op een transparante en begrijpelijke manier voor de partijen 

ter beschikking is. Uiteindelijk wou de regelgever op die manier de rechten en positie van huurders en 

verhuurders meer in balans brengen288.  

In de rechtsleer werd deze maatregel echter bekritiseerd. Sommige auteurs wijzen er bijvoorbeeld op 

dat het niet zonder risico blijft om informatie op de voormelde manier ter beschikking te stellen aan 

de huurconsument. Door de zogenaamde ‘vulgariserende’ bijlage aan de overeenkomst te hechten, 

zou immers de illusie kunnen ontstaan dat de daarin opgenomen regels onbeperkt blijven gelden. De 

bijlage omvat echter enkel een wettelijke stand van zaken zoals deze van toepassing is bij aanvang van 

de overeenkomst en er bestaat geen verplichting om deze bijlage daarna up‐to‐date te houden. Zeker 

bij langdurige huurovereenkomsten kan men zich de vraag stellen of betrokkenen op die manier niet 

verkeerd zullen geïnformeerd worden. Een gelijkaardig risico bestaat wanneer de bepalingen van de 

huurovereenkomst  afwijken  van de bijlagen  (voor  zover het niet gaat om  aspecten  van dwingend 

recht).  Sommige  auteurs  zijn  dan  ook  van  mening  dat  de  regelgever  moet  overwegen  om  de 

huurconsument op een andere manier te informeren289.  

In de rechtspraktijk rijst daarnaast de vraag wat de gevolgen zijn van fouten in de vulgariserende bijlage 

of de afwezigheid ervan. De rechtsleer nam aan dat de verplichting om een vulgariserende bijlage aan 

de  huurovereenkomst  toe  te  voegen  logischerwijs  op  de  verhuurder  rust,  zonder  dat  de 

Woninghuurwet evenwel in een sanctie voorziet. De afwezigheid van een sanctie werd daarbij door de 

rechtspraak bevestigd290. Ook de vraag naar de waarde van de vulgariserende vormde het voorwerp 

van een geschil, waarbij de huurders zelfs een vordering tot vrijwaring  instelden tegen de Belgische 

staat omwille van het feit dat zij zouden zijn misleid door de inhoud van het model dat per Koninklijk 

Besluit van 4 mei 2007 werd opgelegd. Overeenkomstig de hiërarchie der rechtsnormen oordeelde de 

rechter dat het voornoemde Koninklijk besluit de toepassing van de Woninghuurwet niet kan inkorten. 

Verder merkte de rechter eveneens op dat de regering een fout heeft gemaakt bij de uitwerking van 

het model. Aan de huurders werd echter geen vergoeding toegekend omdat ze er niet in slaagden om 

het  oorzakelijk  verband  tussen  fout  en  schade  te  bewijzen,  aangezien  zij  zelf  de Woninghuurwet 

hadden moeten raadplegen291. 

De Woninghuurwet voorziet daarnaast ook niet in de verplichting om de vulgariserende bijlage te laten 

registreren, zodat de registratie van een huurovereenkomst zonder de voornoemde bijlage niet kan 

worden geweigerd. In de rechtspraak en de rechtsleer lijkt men het eens dat de niet‐registratie van de 

                                                            
287 Koninklijk Besluit van 4 mei 2007, B.S. 21 mei 2007. 
288 COLAES, J., “Recente wijzigingen in de Huurwet 2006‐2007”, Huur, 2007, p. 152. 
289 VANHOVE, K., “Totstandkoming en vorm “ in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure, 2009, p. 
47. 
290 Vred. Zomergem 14 juli 2009, T.Vred., 2011, p. 386. 
291 Vred. Ukkel 21 juni 2010, Huur, 2011, p. 121, met noot CAEYERS, S., “De gevolgen van fouten in de 
vulgariserende bijlage bij een woninghuurovereenkomst”. 
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bijlage  geen  aanleiding  kan  geven  tot  een  opzegging  overeenkomstig  artikel  3,§5,  derde  lid 

Woninghuurwet. De registratieplicht zou meer bepaald slaan op de huurovereenkomst sensu stricto292. 

C.2  Artikel 2 Woninghuurwet: de woningkwaliteitsnormen 

Artikel  2,  §1,  vierde  lid Woninghuurwet  bepaalt  dat  de minimumnormen  inzake  de  elementaire 

vereisten  van  veiligheid,  gezondheid  en  bewoonbaarheid  aan  de  overeenkomst moeten  worden 

toegevoegd. Samen gelezen met artikel 11bis Woninghuurwet, dat onder meer inhoudt dat een uitleg 

over  de  wettelijke  bepalingen  inzake  de  door  het  betrokken  gewest  goedgekeurde  normen  van 

gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid moet worden toegevoegd, moeten dus twee bijlage aan 

de huurovereenkomst worden gehecht die betrekking hebben op de minimale kwaliteitsnormen. 

De wetgever  bepaalde  geen  sanctie  in  geval  van  niet‐naleving  van  deze  verplichting  en  voorzag 

evenmin in de verplichting om deze bijlage ter registratie aan te bieden. Ook werd niet verduidelijkt 

bij wie de verplichting rust293. 

C.3  Artikel 1730 BW: de plaatsbeschrijving 

Op basis van artikel 1730 Burgerlijk Wetboek zijn de partijen om  een omstandige plaatsbeschrijving 

op  te  stellen,  op  tegenspraak  en  voor  gezamenlijke  rekening.  De  plaatsbeschrijving moet  bij  de 

schriftelijke  huurovereenkomst  toegevoegd  worden  en  eveneens  ter  registratie  worden 

aangeboden294. 

Op het vlak van sancties moet rekening worden gehouden met het vermoeden van artikel 1731, §1 

Burgerlijk Wetboek wanneer geen plaatsbeschrijving werd opgesteld. Dit vermoeden houdt in dat de 

huurder de gehuurde woning in dezelfde staat heeft ontvangen als die waarin het zich bevindt op het 

einde van de huur, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen van recht kan worden bewezen295 

(voor een bespreking, zie: Thema II: De plaatsbeschrijving en het bewijs van huurschade).  

Bij inbreuken op de verplichting om de plaatsbeschrijving te registreren, werd dan weer geen sanctie 

voorzien. De rechtbank van Gent haalde dan ook dat in de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die 

handelen over de algemene principes van het huurrecht nergens een andere  sanctie wegens niet‐

registratie van de plaatsbeschrijving werd voorzien dan het vermoeden van artikel 1731 Burgerlijk 

                                                            
292 Rb. Gent 11 maart 2016, nr. 15/763/A, onuitg. en DAMBRE, M., “Commentaar bij artikel 11bis WHW” in X 
(ed.), Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
Losbl., p. 1 e.v. 
293 VANHOVE, K., “Totstandkoming en vorm “ in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure, 2009, p. 
41. 
294 De plaatsbeschrijving en de huurovereenkomst moeten niet gelijktijdig geregistreerd worden. Wanneer ze 
afzonderlijk geregistreerd worden, is in principe wel het algemeen vast recht van 25 euro verschuldigd bij de 
registratie van de plaatsbeschrijving. In een Circulaire nr. 12/2007 (AFZ 9/2007) dd. 04.07.2007 heeft de 
administratie voorwaarden uiteengezet waaronder de registratie toch kosteloos kan verlopen. Dit zal met 
name het geval zijn wanneer (I) het geregistreerde huurcontract waarop de plaatsbeschrijving betrekking heeft 
wordt voorgelegd, of (II) de aanbieder bij toepassing van artikel 168 W. Reg. een schriftelijke verklaring bijvoegt 
waarin hij verklaart dat de plaatsbeschrijving betrekking heeft op een onder toepassing van artikel 161,12° W. 
Reg. kosteloos geregistreerd contract. 
295 Hier geldt dus geen beperking met betrekking tot de middelen die kunnen worden aangewend om het 
tegenbewijs te leveren. Het bewijs van schade tijdens de huurtijd betreft immers het bewijs van feitelijke 
gegevens. Zie: Rb. Gent 13 februari 1998, Huur, 1997‐98, p. 282 en Vred. Oudenaarde 9 juli 2009, ERH, 2015, p. 
64 
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Wetboek. De registratieverplichting  in kader van artikel 3, §5, derde  lid Woninghuurwet zou op zijn 

beurt slechts slaan op de huurovereenkomst sensu stricto, terwijl het gegeven of de plaatsbeschrijving 

al dan niet werd geregistreerd volledig los zou staan van het wettelijke doel van de registratie van de 

huurovereenkomst. De huurder kan de huurovereenkomst dan ook niet beëindigen omwille van het 

feit dat de plaatsbeschrijving niet werd geregistreerd296. 

D. Huurprijsaffichering 

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

bewoning in de ruime betekenis in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van 

de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten moet worden vermeld. Deze maatregel 

werd opgenomen in het algemeen huurrecht en het toepassingsgebied is dus ruimer dan de toepassing 

van de Woninghuurwet297.  

Als sanctie werd voorzien dat een inbreuk door de verhuurder of diens gevolmachtigde aanleiding kan 

geven tot een gemeentelijke administratieve boete, die vastgelegd is tussen 50 euro en 200 euro. Het 

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

stellen, te vervolgen en te bestraffen. Het feit dat de verhuur tot stand wordt gebracht door middel 

van  een  tussenpersoon,  zoals  een  vastgoedmakelaar,  houdt  geen  vrijstelling  in  van  deze 

verplichting298. 

In de rechtsleer zijn bepaalde aspecten van de afficheringsplicht betwist, waaronder in het bijzonder 

de vraag of het publiek bekendmaken van de huurprijs een bindend aanbod uitmaakt. Het antwoord 

op deze vraag hangt onder meer samen met het standpunt dat wordt ingenomen inzake de discussie 

over de duur van de overeenkomst als essentieel bestanddeel van de huur. Onder de actoren binnen 

het Beleidsveld Wonen bestaat evenwel eensgezindheid omtrent het feit dat het niet wenselijk zou 

zijn om de bekendgemaakte huurprijs te beschouwen als een bindend aanbod, noch om geen ruimte 

meer toe te staan voor verdere onderhandeling over de huurprijs299. 

E. Bewijs van de woninghuurovereenkomst 

E.1  Gemeenrechtelijke bewijsregeling 

Wanneer een betwisting ontstaat omtrent een woninghuurovereenkomst dan zal, met uitzondering 

van de geschillen die onder het toepassingsgebied van artikel 1715 BW vallen, de gemeenrechtelijke 

bewijsregeling gelden (artikel 1341 et seq. BW).  

                                                            
296 Rb. Gent 5 februari 2016, nr. 15/1766/A, onuitg. en Rb. Gent 11 maart 2016, nr. 15/763/A, onuitg. 
297 COLAES, J., “Recente wijzigingen in de Huurwet 2006‐2007”, Huur, 2007, p. 143. 
298 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. 
299 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroepen 
‘Toegang, selectie en discriminatie’, ‘Procedure en bemiddeling’ en ‘Huurprijs’, resultaten wegingsoefening en 
aanbevelingen expertencommissie, Steunpunt Wonen, Leuven, 2015, p. 25‐26. 
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Voor betwistingen die de waarde van 375 euro te boven gaan, betekent dit kortweg dat  in principe 

een geschrift vereist  is300 voor het bewijs van rechtshandelingen301, tenzij een begin van schriftelijk 

bewijs  voorligt  (artikel  1347  BW)302  of  de  schuldeiser  zich  onmogelijk  een  schriftelijk  bewijs  kon 

verschaffen (artikel 1348 BW).  

In  deze  laatste  twee  gevallen  zullen  de  modaliteiten  van  de  huurovereenkomst,  waaronder 

bijvoorbeeld de aanvangsdatum, de hoogte van de huurprijs of de huurtermijn, ook via getuigen en 

vermoedens kunnen worden aangetoond. Daarnaast kan het bewijs ook steeds worden geleverd door 

middel van een eed of bekentenis.  

Voor geschillen onder de drempel van 375 euro kan het bewijs geleverd worden door alle middelen 

van recht. Ook voor het bewijs van rechtsfeiten geldt een vrije bewijsvoering. 

E.2  Bijzondere bewijsregeling van artikel 1715 BW  

E.2.1  Inhoud en ratio legis  

Hoewel  mondelinge  huurovereenkomsten  principieel  geldig  zijn,  is  met  artikel  1715  Burgerlijk 

Wetboek  een  bijzondere  (strengere)  bewijsregeling  van  toepassing  voor  huurovereenkomsten  die 

zonder  geschrift  werden  aangegaan303.  Deze  bepaling  houdt  in  dat  wanneer  een  dergelijke 

huurovereenkomst  nog  geen  uitvoering  heeft  gekend,  het  bestaan  ervan  niet  door  getuigen  kan 

worden geleverd, ook niet wanneer de waarde van de overeenkomst minder dan 375 euro bedraagt 

en er wordt aangevoerd dat handgeld werd betaald304.  

De  wetgever  wou  de  huurder  en  verhuurder  op  die  manier  aanmoedigen  om  schriftelijke 

huurovereenkomsten  te  sluiten,  waardoor  betwistingen  en  bewijsproblemen  kunnen  worden 

vermeden. 

E.2.2  Toepassingsgebied van artikel 1715 BW 

                                                            
300 De vereiste van een geschrift geldt daarbij zowel voor het bewijs van het bestaan van de overeenkomst, als 
voor het bewijs van de beëindiging ervan. Zie: Brussel 30 oktober 2012, RW, 2014‐15, p. 946. 
301 Hiermee worden alle handelingen bedoeld die worden gesteld met de bedoeling om rechtsgevolgen te weeg 
te brengen, met name rechten en verplichtingen doen ontstaan, aan te passen of uit te doven. De betaling van 
de huurprijs kan bijvoorbeeld worden beschouwd als een rechtshandeling, aangezien daardoor uitvoering 
wordt gegeven aan een huurdersverplichting. Zie: Cass. 6 december 2002, Arr. Cass., 2002, p. 2670. 
302 Deze vereiste gaat echter niet zo ver dat het noodzakelijk is dat een papieren document bestaat. Ook een 
SMS‐bericht kan bijvoorbeeld worden aanvaard als begin van schriftelijk bewijs (Gent 26 september 2013, RW, 
2014‐15, p. 258). 
303 Deze bepaling maakt deel uit van het algemeen huurrecht. In de Woninghuurwet werden geen specifieke 
elementen voorzien met betrekking tot het bewijs van woninghuurovereenkomsten. Op basis van de 
bevoegdheid inzake de specifieke regels van voor bewoning bestemde goederen (artikel 6, §1, IV, tweede lid, 
BWHI) kunnen de gewesten sinds de Zesde staatshervorming voor woninghuurovereenkomsten wel bijzondere 
bewijsregels aannemen die van het gemeen bewijsrecht en het algemeen huurrecht afwijken (VERMEIR, D. & 

HUBEAU, B., “De regionalisering van de woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in VELAERS, J. (ed.), De zesde 
staatshervorming: bevoegdheden, middelen en instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 471‐492). 
304 Rb. Brussel 15 november 2007, T.Vred., 2009, p. 42; Vred. Fontaine‐l’Evêque, 20 maart 2008, T. Vred., 2010, 
p. 273, met noot; Vred. Westerlo 22 juni 2009, Huur, 2010, p. 108. 
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De toepassing van artikel 1715 BW vereist meer bepaald dat het gaat om (I) een betwisting over het 

bestaan van een huurovereenkomst; (II) die zonder geschrift werd aangegaan; (III) en die nog niet ten 

uitvoer werd gebracht. 

‐ Bestaan  van  een  huurovereenkomst:  de  regeling  van  artikel  1715  BW  blijft  beperkt  tot 

overeenkomsten die als huurovereenkomst kunnen worden gekwalificeerd en waarvan het 

bestaan door een van de partijen wordt betwist. Heeft het geschil daarentegen betrekking op 

de voorwaarden of modaliteiten van de huurovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de omvang van 

de huurprijs of de duur van de overeenkomst, dan zal de gemeenrechtelijke bewijsregeling van 

toepassing zijn (artikel 1341 et seq. BW)305. Hetzelfde geldt wanneer het gaat om het bewijs 

van latere aanvullingen of wijzigingen bij de schriftelijke overeenkomst306. 

‐ Zonder geschrift aangegaan: artikel 1715 BW  is van  toepassing wanneer er geen geschrift 

bestaat. Aan de  vereiste  van de  afwezigheid  van  een  geschift  is ook  voldaan wanneer  de 

huurovereenkomst werd vastgelegd in een authentieke of onderhandse akte die niet voldoet 

aan de  voorwaarden  van  artikel 1325 Burgerlijk Wetboek307. Hetzelfde  geldt wanneer een 

begin van schriftelijk bewijs bestaat308.  

‐ De huur is nog niet ten uitvoer gebracht: de toepassing van deze bijzondere bewijsregeling is 

beperkt  tot  overeenkomsten  die  vooralsnog  op  geen  enkele manier  ten  uitvoer  werden 

gebracht309.  In dergelijke  gevallen doet het  voor de  toepassing  van  artikel  1715 Burgerlijk 

Wetboek niet ter zake of de huurprijs al dan niet minder dan 375 euro bedraagt of er wordt 

aangevoerd dat handgeld werd betaald310. Wanneer de huurovereenkomst wel een begin van 

uitvoering  heeft  gekend,  zullen  daarentegen  de  gemeenrechtelijke  bewijsregels  van 

toepassing zijn. Het verbod om een beroep te doen op getuigen of vermoedens strekt zich 

bovendien uit tot het bewijs van de uitvoering van de huur, aangezien wanneer de vraag naar 

de uitvoering van de huur wordt gesteld, het in feite gaat om de vraag naar het bewijs van de 

overeenkomst zelf311. Om het begin van de uitvoering van de overeenkomst te bewijzen zal 

                                                            
305 Cass. 11 december 1958, Pas., 1959, I, p. 377; Vred. Westerlo 12 december 2005, RW, 2007‐08, p. 748; 
Huur, 2008, p. 217 en Vred. Westerlo 3 juli 2006, Huur, 2008, p. 134. 
306 BEYAERT, S. & CAUFFMAN, C., “Vorm, bewijs en interpretatie van de huur” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. 
(eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 408. 
307 Concreet gaat het om de vereisten dat (I) de akte is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen zijn met 
een onderscheiden belang; (II) in elke overeenkomst wordt vermeld hoeveel originele exemplaren er werden 
opgemaakt; (III) elke (originele) overeenkomst door de partijen wordt ondertekend en (IV) aan elk van de 
partijen een exemplaar werd toegekend (Vred. Brugge 30 april 1948, T.Vred., 1949, p. 167; Vred. Vilvoorde 3 
september 1948, T.Vred. 1949, p. 102; Vred. Sint‐Gillis 8 augustus 1980, T. Vred., 1991, p. 56 en Cass. 15 
februari 1988, Pas., 1988, I, p. 704). 
308 Cass. 22 maart 1945, Arr.Verbr., 1945, p. 124; Pas., 1945, I, p. 137 en JT, 1945, p. 352 ; Cass. 16 december 
1948, Pas., 1948, I, p. 722 ; Cass. 30 oktober 1964, Pas., 1965, I, p. 223 en Cass. 15 februari 1988, Arr. Cass., 
1988, p. 765. 
309 Cass. 14 oktober 1983, Pas., 1984, I, p. 156; RW 1984‐85, p. 885 en JT, 1984, p. 264. 
310 Cass. 30 oktober 1964, JT, 1965, p. 69; Cass. 14 oktober 1983, Pas., I, p. 156, RW 1984‐85, p. 885 en JT, 1984, 
p. 264; Cass. 15 februari 1988, Arr. Cass., 1987‐88, p. 765; Pas., 1988, I, p. 704 en RW, 1988‐89, p. 1344. 
311 Cass. 21 april 1960, Pas., 1960, I, p. 966 en JT, 1961, p. 134 ; Rb. Namen 15 januari 1990, JT, 1990, p. 458; Rb. 
Turnhout 20 juni 1994, AJT, 1994‐95, p. 272, noot DE SMEDT, P.; Rb. Brussel 15 november 2007, T.Vred., 2009, p. 
402; Rb. Gent 5 juni 2009, ERH, 2015, p. 15; Vred. Westerlo 22 juni 2009, Huur, 2010, p. 108 en Vred. 
Zomergem 16 juli 2010, Huur, 2011, p. 28. Volgens een minderheidsstandpunt is het bewijs van de uitvoering 
van de overeenkomst echter een rechtsfeit dat door alle middelen van recht kan worden bewezen (SWENNEN, J., 
“Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst” in VERBEKE, A. & BRULEZ, P. (ed.), 
Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 19). 
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men in de rechtspraktijk dus veelal een beroep moeten doen op vaststaande feiten die als een 

bekentenis kunnen worden aanzien, waaronder schriftelijke stukken waaruit een betaling van 

de huur blijkt312, de betaling van een voorschot313, het betrekken van de huurwoning314 of het 

in eigen naam onderverhuren van het pand315. Hoewel artikel 1715 Burgerlijk Wetboek slechts 

van  toepassing  is  op  huurovereenkomsten  die  nog  niet  ten  uitvoer  werden  gebracht, 

aanvaardt de rechtspraak immers wel dat de uitvoering van de overeenkomst voldoet aan de 

voorwaarden van een buitengerechtelijke bekentenis316. 

De bewijsbeperkende  regeling  van  artikel 1715 Burgerlijk Wetboek maakt  verder deel uit  van het 

algemeen huurrecht en heeft, in tegenstelling tot de bepalingen van de Woninghuurwet, geen karakter 

van dwingend  recht of openbare orde. De huurder en verhuurder kunnen er bijgevolg afstand van 

doen, waardoor het bewijs aangeleverd  in de vorm van getuigen of vermoedens  toch kan worden 

toegelaten.  In  de  rechtspraak werd  bijvoorbeeld  aanvaard  dat  een  bij  conclusies  van  de  partijen 

gegeven akkoord ertoe kan leiden dat het bewijs over het bestaan van de huurovereenkomst toch bij 

getuigenis wordt geleverd317. Ook ernstige en overeenstemmende vermoedens werden  in dit geval 

aanvaard als bewijs van het bestaan van de overeenkomst318. 

Ook  in  bepaalde  uitzonderlijke  gevallen,  zoals  wanneer  het  geschrift  is  verloren  gegaan  door 

overmacht, kan het bewijs van het bestaan van de overeenkomst toch met alle middelen van recht 

worden bewezen319. 

Artikel 1715 BW  is  tenslotte enkel van  toepassing bij betwistingen  tussen huurder en verhuurder. 

Derden kunnen daarentegen het bewijs van het bestaan van de huurovereenkomst leveren met alle 

mogelijke bewijsmiddelen320. 

E.2.3  Toegestane bewijsmiddelen inzake het bestaan van de overeenkomst 

Artikel 1715 Burgerlijk Wetboek stelt dat het bestaan van huurovereenkomsten die zonder geschrift 

werden aangegaan niet door getuigen kan worden bewezen, zelfs niet wanneer wordt aangevoerd dat 

handgeld werd gegeven of wanneer het gaat om een geschil met een waarde van minder dan 375 euro.  

Het Hof van Cassatie oordeelde daarbij dat, hoewel artikel 1715 Burgerlijk Wetboek enkel spreekt over 

het  bewijs  aan  de  hand  van  ‘getuigen’,  ook  het  aanvoeren  van  (feitelijke)  vermoedens  onder  de 

voornoemde verbodsbepaling valt321. Het gevolg is uiteindelijk dat de huurder en verhuurder slechts 

                                                            
312 Vred. Wolvertem 1 maart 1995, RW, 1995‐96, p. 1035. 
313 Rb. Brussel 10 oktober 1970, Rev.not.b, 1971, p. 238. 
314 Rb. Brugge 24 december 1975, RW, 1977‐78, p. 1520. 
315 Rb. Gent 5 juni 2009, Elementaire Rechtspraak Huur 2009‐2010‐2011, p. 80. 
316 Zie ook: Cass. 10 februari 1978, Arr.Cass., 1978, p. 698; Rb. Hoei 27 april 1983, Pas., 1983, p. 1 en Vred. 
Fléron 7 februari 1995, T. Vred., 2000, p. 11. 
317 Cass. 27 juni 1963, Pas. 1963, I, p. 1131 en RW 1963‐64, p. 1601 en Vred. Doornik 12 februari 2008, JLMB, 
2009, p. 494. 
318 Rb. Antwerpen 7 oktober 2010, Elementaire Rechtspraak Huur, 2009‐2010‐2011, p. 20. 
319 Cass. 16 december 1948, Pas., 1948, I, p. 722 en Cass. 27 juni 1963, RW, 1963‐64, p. 1601. 
320 BEYAERT, S. & CAUFFMAN, C., “Vorm, bewijs en interpretatie van de huur” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S. 
(eds.), Handboek Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2015, p. 402‐403. 
321 Cass. 30 oktober 1964, JT, 1965, p. 69; Rb. Gent 5 juni 2009, Elementaire Rechtspraak Huur 2009‐2010‐2011, 
p. 77 en SWENNEN, J., “Knelpunten bewijs en geldigheid van de mondelinge huurovereenkomst” in VERBEKE, A. & 

BRULEZ, P. (ed.), Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 2012, p. 17. 
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een beroep zullen kunnen doen op een betekenis of een gedingbeslissende eed322 om het bestaan van 

een mondelinge huurovereenkomst te bewijzen die nog geen uitvoering heeft gekend.  

Wat de  ‘eed’ betreft, stelt artikel 1715 Burgerlijk Wetboek meer bepaald dat “de eed kan worden 

opgedragen aan hem die de huur ontkent”. Het gaat hier om de zogenaamde ‘gedingbeslissende eed’, 

aangezien een aanvullende eed een begin van schriftelijk bewijs veronderstelt en een dergelijk bewijs 

net  wordt  uitgesloten  door  de  bijzondere  bewijsregeling.  Het  bestaan  van  de  overeenkomst  zal 

definitief bewezen zijn eens de eed door een van de partijen is afgelegd voor de rechter323.  

Voor de ‘bekentenis’ kan het gaan om een gerechtelijke of buitengerechtelijke bekentenis (artikelen 

1354‐1356 BW), waardoor elke betwisting over het specifieke, betwiste feit wordt uitgesloten en het 

noodzakelijkerwijze  gaat  om  de  uitvoering  van  een  huurovereenkomst.  Een  louter  mondelinge 

buitengerechtelijke bekentenis kan niet worden ingeroepen wanneer het een eis betreft waarvan het 

bewijs door getuigen niet zou kunnen worden toegelaten (artikel 1355 en artikel 1715 BW). Ook zal de 

bekentenis afkomstig moeten zijn van een van de partijen of van een bijzonder gevolmachtigde. De 

bekentenis van een advocaat omtrent het bestaan van de huurovereenkomst zal niet worden aanvaard 

wanneer de advocaat in kwestie daartoe geen bijzondere volmacht werd verleend324.  

De  rechter beschikt op  zijn beurt over een  ruime beoordelingsbevoegdheid om  te oordelen welke 

stukken, gedragingen of andere elementen als een buitengerechtelijke bekentenis kunnen worden 

aanvaard, waarbij  het  ook  kan  gaan  om  feiten  die  pas  na  het  sluiten  van  de  huurovereenkomst 

plaatsvonden325. 

In de rechtspraak werden zo onder meer aanvaard als gerechtelijke of buitengerechtelijke bekentenis: 

‐ De  ontvangstneming  van  de  huurprijs326,  huurkwijtingen327  en  de  betaling  waarvan 

aangetoond is dat het uitdoven van een huurschuld ervan aan de basis ligt328; 

‐ De bekentenis door een gevolmachtigde329; 

‐ Schriftelijke documenten die niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden van artikel 1325 BW 

om  te  gelden  als  een  schriftelijke  overeenkomst,  maar  waaruit  het  bestaan  van  de 

huurovereenkomst kan worden afgeleid330;  

                                                            
322 Rb. Gent 16 maart 1953, RW, 1953‐54, p. 490; Rb. Brugge 24 december 1975, RW, 1977‐78, p. 1520; Rb. 
Brussel 15 november 2007, T.Vred., 2009, p. 402; Vred. Namen 16 november 1945, T. Vred., 1946, p. 32 en 
Vred. Fontaine‐L’Evêque 20 maart 2008, T.Vred., 2010, p. 273, met noot.  
323 Brussel 9 april 1993, JLMB, 1993, p. 1470. 
324 Cass. 15 juni, 1990, Arr. Cass., 1989‐90, p. 315 en Rb. Gent 5 juni 2009, ERH, 2015, p. 15. 
325 Cass. 11 april 1991, Arr. Cass., 1990‐91, p. 823, Pas., 1991, I, p. 726, met noot, RW, 1993‐94, p. 1064, met 
noot en Res. Jur. Imm., 1992, p. 13. 
326 Cass. 10 februari 1978, Pas., 1978, I, p. 680; Contra: Luik 23 juni 1982, Res.Jur.Imm., 1982, p. 287 en JL, 1982, 
p. 349. 
327 Cass. 2 maart 1945, JT, 1945, p. 352, met noot PIRSON, R.; Rb. Brussel 11 oktober 1951, Res.Jur.Imm., 1952, p. 
137: Rb. Antwerpen 25 maart 1958, JT, 1958, p. 551; Rb. Brussel 1 oktober 1970, JT, 1971, p. 200, Rb. Luik 20 
januari 1972, JL, 1971‐72, p. 294 en Vred. Fontaine‐l’Evêque 20 maart 2008, T. Vred., 2010, p. 273, met noot. 
328 Rb. Brussel 15 november 2007, T.Vred., 2009, p. 42; Vred. Fontaine‐l’Evêque 20 maart 2008, T. Vred., 2010, 
p. 273, met noot. 
329 Rb. Brugge 24 december 1975, RW, 1977‐78, p. 1520. 
330 Rb. Brussel 1 oktober 1970, JT, 1971, p. 200 ; Vred. Brussel 13 juni 1968, T.Vred., 1968, p. 285; Vred. 
Wolvertem 1 maart 1995, RW, 1995‐96, p. 1035 en Vred. Fontaine‐l’Evêque 24 juni 2011, T.Vred., 2013, p. 329. 
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‐ Het ondertekenen van een overeenkomst met betrekking tot een huurwaarborg, waaruit het 

bestaan van de huurovereenkomst blijkt331; 

‐ De ontvangst  van een  voorschot of de eerste maand huurprijs  tegen overlegging  van een 

schriftelijke kwitantie332, hoewel met ‘handgeld’ gewoonlijk een voorschot op de prijs wordt 

bedoeld  en  artikel  1715 BW  stelt dat het bestaan  van de overeenkomst niet  kan worden 

bewezen door getuigen of vermoedens, “hoewel men aanvoert dat er handgeld is gegeven”. 

‐ Het  betrekken  van  de  huurwoning333,  hoewel  door  het  Hof  van  Cassatie334  en  in  andere 

rechtspraak335 eerder werd geoordeeld dat zelfs een langdurige bezetting niet relevant is om 

het  bewijs  van  de  huurovereenkomst  te  leveren, wanneer  niet wordt  aangetoond  dat  de 

bezetting uit deze overeenkomst voortvloeit336; 

E.2.4  Toegestane bewijsmiddelen inzake de modaliteiten van de overeenkomst 

De bijzondere beschermingsregeling van artikel 1715 Burgerlijk Wetboek geldt alleen voor het bewijs 

van het bestaan van de overeenkomst. De modaliteiten ervan zullen dus kunnen worden aangetoond 

volgens het gemeen bewijsrecht. De eiser draagt bijgevolg de bewijslast (artikel 1315 BW), volgens de 

bewijsregels van artikelen 1341‐ 1369 Burgerlijk wetboek. 

III. CONCLUSIES EN BELEIDSOPTIES 

A. Algemeen 

Huurovereenkomsten  zijn  consensuele  overeenkomsten,  die  tot  stand  komen  door  de  loutere 

wilsovereenstemming  over  de  essentiële  bestanddelen  van  de  huur,  zonder  dat  bijzondere 

vormvereisten, zoals de opmaak van een geschrift, noodzakelijk zijn (artikel 1714 BW). Nochtans heeft 

de wetgever op verschillende manieren een voorkeur voor schriftelijke overeenkomsten te kennen 

gegeven.  Ten  eerste  kan  met  name  worden  verwezen  naar  de  verplichting  om 

woninghuurovereenkomsten schriftelijk en met een zekere minimuminhoud af te sluiten en waarbij 

elke partij zich, bij gebreke daaraan, tot de rechter kan wenden om een geschrift te verkrijgen. Ten 

tweede is de opmaak van een geschrift een geldigheidsvereiste om een renovatiehuurovereenkomst 

of een woninghuurovereenkomst voor een termijn anders dan negen jaar af te sluiten. Ten derde zal 

de verhuurder zonder schriftelijke overeenkomst niet het voordeel kunnen genieten van de indexatie 

van  rechtswege. Ten vierde zal een schriftelijke bewijsstuk noodzakelijk zijn om  te voldoen aan de 

registratieverplichting, waarbij een  schending  van deze  verplichting  tot  gevolg  kan hebben dat de 

overeenkomst wordt opgezegd zonder termijn of vergoeding. Evenmin zal de huurovereenkomst een 

vaste datum verkrijgen. Ten vijfde is een strengere bewijsregeling van toepassing voor het bewijs van 

het bestaan van mondelinge huurovereenkomsten die nog geen uitvoering hebben gekend. 

                                                            
331 Vred. Châtelet 28 juni 1990, JLMB, 1991, p. 434 en Rb. Gent 4 oktober 2013, nr. 11/1026/A, onuitg. 
332 Vred. Wolvertem 1 maart 1995, RW, 1995‐96, p. 1035 en Vred. Halle 19 januari 2005, Huur, 2005, p. 144. 
333 Rb. Brugge 24 december 1975, RW, 1977‐78, p. 1520 en Vred. Sint‐Niklaas 5 oktober 1999, Huur, 2000, p. 
20. 
334 Cass. 20 april 1961, Pas., 1961, I, p. 889:; Cass. 2 mei 1998, Arr.Cass., 1987‐88, p. 1101; Cass. 7 februari 
1997, Arr. Cass., 1997, p. 184. 
335 Rb. Gent 5 juni 2009, ERH, 2015, p. 15 en Rb. Luik 27 januari 1986, TBBR, 1987, p. 84. 
336 Een bekentenis kan bovendien enkel betrekking hebben op een rechtsfeit (het feit of een partij beschikt 
over de woning) en niet op een rechtsvraag (moet de terbeschikkingstelling gekwalificeerd worden als een huur 
of een andere overeenkomst?) (Rb. Gent 5 juni 2009, ERH, 2010, p. 3). 
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De wetgever heeft schriftelijke overeenkomsten daarbij  in de eerste plaats willen aanmoedigen om 

betwistingen en bewijsproblemen te vermijden. Verder kan worden verwezen naar de intentie om de 

huurmarkt transparanter te maken en de betrokken partijen beter te beschermen, met name doordat 

ze  beter  geïnformeerde  keuzes  zouden  maken.  Ook  houdt  het  stimuleren  van  schriftelijke 

huurovereenkomsten  verband  met  het  doel  om  het  aantal  geregistreerde  overeenkomsten  te 

verhogen,  aangezien het bestaan  van een geschrift daartoe een noodzakelijke  voorwaarde  vormt. 

Specifiek voor de renovatiehuur vloeit de vereiste van een schriftelijke overeenkomst dan weer voort 

uit  de  doelstelling  om  misbruiken  te  vermijden,  terwijl  het  schriftelijk  karakter  van 

woninghuurovereenkomsten voor een termijn anders dan negen jaar te maken heeft met het feit dat 

het  gaat  om  uitzonderingsregimes,  rekening  houdend  met  de  wens  van  de  wetgever  om  de 

woonzekerheid voor de huurder en de rechten van derden te verzekeren, evenals om zekerheid te 

garanderen omtrent de wederzijdse rechten en plichten van de contractspartijen. 

Wat de vorm van de woninghuurovereenkomst betreft, heeft de wetgever daarnaast ook verplicht dat 

drie bijlagen aan het contract worden toegevoegd, met name de zogenaamde vulgariserende bijlage, 

een overzicht van de in het betrokken gewest geldende kwaliteitsnormen en de plaatsbeschrijving. De 

verplichting om een plaatsbeschrijving op te stellen en aan de huurovereenkomst toe te voegen, werd 

daarbij ingevoerd om geschillen omtrent de staat van de woning bij levering te vermijden en op het 

moment van de teruggave van de woning een zinvolle vergelijking te kunnen maken met de staat bij 

beëindiging  van de huur  (cfr.  ‘Thema  II: De plaatsbeschrijving  en het bewijs  van huurschade’). De 

andere twee bijlagen hebben op hun beurt tot doel om te garanderen dat informatie over de geldende 

wetgeving op een  transparante  (en begrijpbare) manier voor de partijen  toegankelijk  is, waardoor 

uiteindelijk de positie van de huurder en verhuurder beter in balans zou worden gebracht. 

De zogenaamde afficheringsplicht werd tenslotte ingevoerd om discriminatie op de huurmarkt aan te 

pakken.  Het  vooraf  bekendmaken  van  de  huurprijs  moet  er  meer  bepaald  voor  zorgen  dat  de 

gevraagde  huurprijs  niet  om  discriminatoire  redenen  wordt  aangepast  wanneer  een  bepaalde 

kandidaat‐huurder zich aandient. Daarnaast was de doelstelling van de wetgever ook om de huurder 

in het algemeen beter  te beschermen en een efficiënte marktwerking  toe  te  laten. Door huurders 

reeds  van  bij  het  begin  te  informeren  over  de  huurprijs  zou  deze  immers  vooraf  weten  of  de 

desbetreffende prijs al dan niet financieel haalbaar is en de prijzen van verschillende te huur gestelde 

woningen beter kunnen vergelijken. Als laatste motief werd de wens uitgesproken om de huurmarkt 

transparanter  te maken. 

B. Voorbeelden uit het buitenland  

B.1  Totstandkoming, vorm en bewijs van de woninghuurovereenkomst in Nederland 

Net als in België is het uitgangspunt in het Nederlandse recht dat huurovereenkomsten consensuele 

overeenkomsten  zijn  die  tot  stand  komen  door  de  loutere wilsovereenstemming  van de  partijen, 

zonder dat er bijzondere vereisten, zoals de opmaak van een geschrift, noodzakelijk zijn. In afwezigheid 

van een bijzondere bewijsregeling volstaat het voor het bewijs van de overeenkomst bijgevolg om 

bijvoorbeeld aan te tonen dat bij huurgelden werden betaald, tenzij deze door de verhuurder werden 

geweigerd. Slechts in specifieke gevallen, zoals bij wanneer een voorstel tot wijziging van de huurprijs 

wordt  geformuleerd,  geldt  de  vereiste  van  een  geschrift  (cfr.  artikelen  252‐253  NBW).  Een 

registratieverplichting, of de verplichting om, met uitzondering van de plaatsbeschrijving, bepaalde 
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bijlagen toe te voegen aan de huurovereenkomst, blijven daarentegen onbekend in het Nederlandse 

huurrecht 337.  

 

 

B.2  Totstandkoming, vorm en bewijs van de woninghuurovereenkomst in Frankrijk 

Artikel 1714 Code Civil stelt dat men kan huren bij geschrift of mondeling. In Frankrijk voorziet artikel 

3 van de Wet van 6 juli 1989 echter ook dat elke woninghuurovereenkomst schriftelijk moet worden 

aangegaan, met een  relatief uitgebreide  (en dwingende) minimuminhoud338. Bovendien werd door 

middel van een uitvoeringsbesluit een modelcontract  ingevoerd, conform de geldende regelgeving, 

waarbij  het  de  partijen weliswaar  vrij  staat  om  al  dan  niet  contractuele  bedingen  toe  te  voegen 

omtrent aspecten waar de contractvrijheid is blijven gelden. Als sanctie werd bepaald dat elke partij 

kan  eisen  dat  een  huurovereenkomst  wordt  opgesteld  overeenkomstig  de  beoogde  minimale 

bestanddelen339. Net als in België oordeelde het Franse Hof van Cassatie echter dat de verplichting om 

woninghuurovereenkomsten schriftelijk aan te gaan geen afbreuk doet aan het consensuele karakter 

ervan en dat een mondelinge overeenkomst bijgevolg geldig blijft340.  

Omtrent het bewijs voorziet artikel 1715 Code Civil daarnaast in een regeling die analoog is aan het 

Belgische recht voor geschillen omtrent het bestaan van mondelinge huurovereenkomsten die nog 

geen uitvoering hebben gekend. Verder bepaalt de wet van 6  juli 1989 eveneens dat verschillende 

bijlagen aan de huurovereenkomst moeten worden  toegevoegd, waaronder  (a)  informatie over de 

wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen, inclusief de mogelijkheden om hun eventuele 

geschillen op te lossen via verzoening (artikel 3 Wet 6 juli 1989); (b) de intredende plaatsbeschrijving 

(artikel  3‐2 Wet  6  juli  1989);  en  (c)  een  technische  analyse  (artikel  3‐3 Wet  6  juli  1989)341.  Een 

registratieverplichting  of  andere  publiciteitsvereisten  blijven  daarentegen  onbekend  in  het  Franse 

huurrecht,  hoewel  bepaalde  informatieverplichtingen  bestaan  ten  opzichte  van  derde  partijen, 

waaronder in het bijzonder jegens de nieuwe eigenaar bij vervreemding van de huurwoning342. 

C. Naar een Vlaamse regeling inzake de totstandkoming, de vorm en het bewijs van de 

woninghuurovereenkomst? 

                                                            
337 HAFFNER, M., VAN DER VEEN, M., BOUNJOUH, H. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐
level Europe. National Report for the Netherlands, Brussels, European Commission, 2014, p. 63‐64 
338 Het gaat om 10 elementen, waaronder de identificatie van de partijen, de datum van inwerkingtreding en 
de duur van de overeenkomst, een omschrijving van het gehuurde goed, de huurprijs en de modaliteiten van 
de betaling ervan, de referentiehuurprijs, de door de vorige huurder betaalde huurprijs, de aard en de omvang 
van de werken die in de woning werden uitgevoerd na afloop van de vorige huurovereenkomst en de omvang 
van de huurwaarborg. 
339 In bepaalde gevallen, zoals wanneer de verhuurder zich weigerachtig opgesteld om informatie vrij te geven 
over de referentiehuurprijs of de huurprijs die werd betaald door de voorgaande huurder, kan de nieuwe 
huurder zich, na een ingebrekestelling en het verloop van een bepaalde termijn, bovendien tot de rechter 
begeven om een huurprijsvermindering te bekomen. 
340 Cass. Fr. 27 Januari 1999, nr. 97‐12246, RJDA, 1999,  p. 231 
341 Het gaat om een keuring van de elektriciteit‐ en gasinstallaties, gegevens omtrent de energieprestatie en 
een bevestiging van het feit of men al dan niet het risico loopt te worden blootgesteld aan lood of asbest. 
342 HOEKSTRA, J., CORNETTE, F. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐level Europe. 
National Report for France, Brussels, European Commission, 2014, p. 91‐96. 
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C.1  Bevoegdheidsrechtelijke aspecten 

De regels inzake de totstandkoming, de vorm en het bewijs van de woninghuurovereenkomst  maken 

op heden deel uit van het verbintenissenrecht, het algemeen huurrecht en de Woninghuurwet. Niets 

belet de decreetgever echter om voor de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan 

een Vlaamse  regeling  uit  te werken. Hoewel  het  verbintenissenrecht  en  het  algemeen  huurrecht 

federale aangelegenheden blijven en de federale regelgever bevoegd blijft om in deze materies in te 

grijpen,  zijn  de  gewesten  immers  bevoegd  voor  de  totaliteit  van  de  specifieke  regels  inzake 

woninghuur. De Vlaamse bepalingen zullen dan als lex specialis voorrang krijgen op de principes van 

het algemeen verbintenissenrecht en het algemeen huurrecht343.  

C. 2  Kernelementen voor een Vlaamse regeling 

Op basis van de bovenstaande bevindingen  lijken volgende aspecten en  (bestaande) knelpunten  in 

overweging te worden genomen. 

‐ Het mondelinge of schriftelijke karakter van de woninghuurovereenkomst: in 2007 werd met artikel 

1bis Woninghuurwet de verplichting ingevoerd om woninghuurovereenkomsten schriftelijk aan te 

gaan. De concrete  toepassing van de voornoemde bepaling heeft aanleiding gegeven  tot enige 

discussie, maar na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof lijken zich in de rechtspraktijk op dit 

vlak geen noemenswaardige problemen meer voor te doen. Eveneens kan worden vastgesteld dat 

de legitimiteit van de maatregel door onder meer eigenaarsorganisaties in vraag werd gesteld, net 

zoals bij de invoering van deze verplichting in Frankrijk het geval was344. Het Grondwettelijk Hof 

oordeelde ondertussen echter dat er geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel 

of het eigendomsrecht. Wat de doelmatigheid betreft, werd de  genoemde  regeling dan weer 

ingevoerd  om  geschillen  te  vermijden,  de  huurmarkt  transparanter  te  maken,  het  aantal 

geregistreerde huurovereenkomsten te verhogen en de betrokken partijen beter te beschermen. 

In  sommige  rechtsleer wordt  echter  de  vraag  gesteld  of  huurders wel  degelijk  beter worden 

beschermd door schriftelijke overeenkomsten, aangezien het vaak de verhuurder zal zijn die in een 

sterkere onderhandelingspositie staat en de inhoud van het contract zal bepalen, terwijl men bij 

mondelinge  huurovereenkomsten  veeleer  zal  terugvallen  op  de  (suppletieve)  regels  van  het 

algemeen  huurrecht  en  de  Woninghuurwet  (cfr.  A.2.1  Woninghuurovereenkomsten:  een 

uitzondering op de regel?). De voornaamste beleidskwesties omtrent deze maatregel houden dan 

ook geen verband met de legitimiteit of praktische toepassing, maar veeleer met de doelmatigheid 

ervan, evenals met de vraag of de beoogde doelstellingen eventueel op een efficiëntere manier 

kunnen worden bewerkstelligd. Rechtsvergelijkend blijkt het Nederlandse recht alvast soepeler, 

terwijl in Frankrijk een strenger systeem wordt gehanteerd. 

‐ De  drie  bijlagen  bij  de  overeenkomst:  aan  de woninghuurovereenkomst moeten  drie  bijlagen 

worden toegevoegd, namelijk de plaatsbeschrijving, de vulgariserende bijlage en een overzicht van 

de in het betrokken gewest geldende kwaliteitsnormen. Wat de plaatsbeschrijving betreft, kan in 

eerste  instantie  worden  verwezen  naar  wat  eerder  werd  besproken  (cfr.  ‘Thema  II:  De 

                                                            
343 Parl. St. Senaat 2012‐13, nr. 5‐2232/1, p. 82, 88 en 95 en VERMEIR, D. & HUBEAU, B., “De regionalisering van de 
woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in Velaers, J. (ed.), De zesde staatshervorming: bevoegdheden, 
middelen en instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 476‐482. 
344 HOEKSTRA, J., CORNETTE, F. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐level Europe. 
National Report for France, Brussels, European Commission, 2014, p. 62 
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plaatsbeschrijving  en  het  bewijs  van  huurschade’).  Hieraan  kan  worden  toegevoegd  dat  de 

wetgever  heeft  verplicht  om  de  plaatsbeschrijving  te  laten  registreren,  waarbij  er  in  de 

rechtspraktijk discussie is ontstaan omtrent de vraag of een niet‐geregistreerde plaatsbeschrijving 

aanleiding kan geven  tot de  toepassing van de sanctie van artikel 3, §5 Woninghuurwet.  In de 

rechtsleer en rechtspraak wordt momenteel veelal aangenomen dat dit niet het geval is. Omwille 

van de rechtszekerheid kan de decreetgever overwegen om te verduidelijken dat de genoemde 

sanctie alleen van toepassing is bij niet‐registratie van de overeenkomst sensu stricto, waardoor 

eveneens ook geen discussie meer kan ontstaan bij niet‐registratie van andere bijlagen (cfr. ‘C.3 

Artikel 1730 BW: de plaatsbeschrijving’). Inzake de twee overige bijlagen valt in eerste instantie op 

dat er sprake is van een zekere overlapping, aangezien in de vulgariserende bijlage ook gegevens 

omtrent  de  kwaliteitsnormering  dienen  te  worden  opgenomen.  De  vraag  rijst  of  een 

vereenvoudiging  mogelijk  is  door  te  komen  tot  één  geïntegreerd  model  (cfr.  C.2  Artikel  2 

Woninghuurwet: de woningkwaliteitsnormen’). Wat  specifiek de vulgariserende bijlage betreft, 

bestaat  tenslotte  vooral  discussie  omtrent  de  doelmatigheid  van  een  dergelijk  document. De 

voordelen zijn dat informatie over de relevante regelgeving op een transparante en begrijpelijke 

manier toegankelijk wordt gemaakt, waardoor partijen uiteindelijk beter  ingelicht zijn over hun 

positie en beter hun rechten zullen kunnen laten gelden. Tegenstanders wijzen er echter op dat 

een  te  omvangrijke  overeenkomst  net  aan  toegankelijkheid  verliest,  terwijl  ook  de  illusie  zou 

kunnen ontstaan dat de in de vulgariserende bijlage opgenomen regels onbeperkt in de tijd zouden 

blijven gelden. Het document zou weliswaar duidelijk kunnen vermelden dat het gaat om stand 

van zaken op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, maar de decreetgever kan net 

zo goed overwegen om de partijen op andere manieren  in te  lichten. Daarnaast blijkt dat  in de 

rechtspraktijk discussie is ontstaan omtrent de gevolgen van eventuele fouten in het model van de 

vulgariserende bijlage dat door de overheid werd opgesteld. In het voorliggende geval erkende de 

rechter dat de overheid een fout heeft gemaakt, maar werd geen schadevergoeding toegekend 

omdat de contractspartijen nog steeds verplicht zouden zijn om de wetgeving zelf te raadplegen. 

Een  zorgvuldige  redactie  door  de  overheid  lijkt  alleszins  aangewezen. Wanneer  de  Vlaamse 

overheid van mening is dat het zinvol is om via een bijlage toelichting te verstrekken omtrent de 

toepasselijke  reglementering,  rijst  tenslotte de vraag of de naleving niet zou worden verhoogd 

wanneer een verantwoordelijke voor het uitvoeren van deze verplichting en een eventuele sanctie 

worden bepaald (cfr. ‘C.1 Artikel 11bis Woninghuurwet: de ‘vulgariserende’ bijlage). 

‐ Renovatiehuur,  indexatie,  afficheringsplicht  en  het  bewijs  van  huurovereenkomsten:  wat 

renovatiehuurovereenkomsten, de huurprijsindexatie en de verplichting tot bekendmaking van de 

huurprijs en de gemeenschappelijke lasten betreft, kan worden verwezen naar de bevindingen uit 

eerder onderzoek345. De specifieke bewijsregeling van artikel 1715 Burgerlijk Wetboek blijkt in de 

rechtspraktijk op heden dan weer geen voorname toepassingsproblemen te kennen. Alleen wat 

de  doelmatigheid  betreft,  rijst  de  vraag  of  deze  bepaling  nog  nuttig  is  om  het  afsluiten  van 

schriftelijke woninghuurovereenkomsten aan  te moedigen, nu de Woninghuurwet onder meer 

voorziet  in een dergelijke  verplichting. Een  afschaffing  van deze bijzondere bewijsregeling  kan 

                                                            
345 HUBEAU, B. & VERMEIR, D., Een evaluatie van het federale woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en 
opzegging, waarborg en woningkwaliteit, Steunpunt Wonen, Leuven, 2014, 180 p. en HUBEAU, B. & VERMEIR, D., 
Een evaluatie van het woninghuurrecht. Deel II. Bevindingen werkgroepen ‘Toegang, selectie en discriminatie’, 
‘Procedure en bemiddeling’ en ‘Huurprijs’, resultaten wegingsoefening en aanbevelingen expertencommissie, 
Steunpunt Wonen, Leuven, 2015, 255 p. 
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echter niet op  initiatief van de Vlaamse decreetgever, aangezien de bepaling  in kwestie tot het 

federale algemeen huurrecht behoort. 
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THEMA IV: VERVREEMDING VAN DE HUURWONING: GEVOLGEN VOOR DE HUURDER EN (OORSPRONKELIJKE) 

VERHUURDER? 

 

I. TOEPASSELIJKE REGELGEVING 

 
Art. 1165 Burgerlijk Wetboek 
Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden 
geen nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121. 
 
Art. 1328 Burgerlijk Wetboek 
Onderhandse akten hebben, ten aanzien van derden, geen dagtekening dan van de dag waarop zij zijn 
geregistreerd, ofwel van de dag van het overlijden van degene of van een van degenen die de akten 
ondertekend hebben, ofwel van de dag waarop de hoofdinhoud ervan is vastgesteld in akten door openbare 
ambtenaren opgemaakt, zoals processen‐verbaal van verzegeling of van boedelbeschrijving. 
 
Art. 1743 Burgerlijk Wetboek 
Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of 
een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder 
zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden. 
Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 13, § 3 W. 20 februari 1991 (B.S., 22 februari 1991), met ingang van 28 februari 1991 (art. 18). 
 
Art. 1 Hypotheekwet 
Alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende 
zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, met inbegrip van de authentieke akten bedoeld in de 
artikelen 577‐4, § 1, en 577‐13, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte 
wijzigingen, worden 4[...] in hun geheel overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kantoor van 
bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen. Tot dan toe kan men zich op 
die akten niet beroepen tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben. 
Deze bepaling is ook van toepassing op de in kracht van gewijsde gegane vonnissen die gelden als 
overeenkomst of als titel voor de overdracht van die rechten, alsook op de akten van afstand van die rechten en 
op de huurcontracten die voor langer dan negen jaren zijn aangegaan of kwijting inhouden van ten minste drie 
jaren huur. 
Indien deze huurcontracten niet zijn overgeschreven, wordt de huurtijd verminderd overeenkomstig artikel 595, 
tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. 
De plannen die ingevolge aanhechting of neerlegging deel uitmaken van de in het eerste lid vermelde akten, 
worden zonder aanbieding ervan geacht tegelijk met die akten te zijn overgeschreven, op voorwaarde dat in 
een verklaring in de akte of in een ondertekende verklaring onderaan de akte, de partijen of de 
instrumenterende ambtenaar in hun naam: 
1°er de overschrijving van vragen in toepassing van de onderhavige bepaling; 
2°bevestigen dat ze opgenomen zijn in de databank van plannen van afbakening van de Algemene 
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, zonder nadien te zijn gewijzigd; 
3°de referte ervan in deze databank vermelden. 
Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 4 W. 8 juli 1924 (B.S., 13 juli 1924), bij art. 3 W. 30 juni 1994 (B.S., 26 juli 1994), met ingang 
van 1 augustus 1995 (art. 11), bijart. 62, 1° en 2° Wet 21 december 2013 (BS 31 december 2013 (ed. 2)), met 
ingang van 10 januari 2014 (art. 87, 1°) en bij art. 7 Wet 5 mei 2014 (BS 8 juli 2014). 
 
Art. 2 Hypotheekwet 
Alleen vonnissen, authentieke akten en in rechte of voor notaris erkende onderhandse akten worden ter 
overschrijving aangenomen. De volmachten tot die akten betrekkelijk moeten in dezelfde vorm gegeven 
worden. 
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De notarissen en al degenen, openbare ambtenaren of anderen, die belast zijn met het verlenen van 
authenticiteit aan de akten die aan overschrijving zijn onderworpen, zijn gehouden de vervulling van de 
formaliteit te vorderen binnen devijftien dagen na de dagtekening van die akten, behalve voor de akten 
houdende openbare verkoop 3[...] waarvoor de termijn op twee maanden wordt gebracht. 
De in het voorgaande lid bepaalde termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende openingsdag wanneer de 
laatste dag van de bovenvermelde termijn een sluitingsdag van de kantoren is. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 1 W. 10 oktober 1913 (B.S., 21 december 1913), gewijzigd bij art. 33 Wet 6 mei 2009 
(BS 19 mei 2009) en bij art. 63, 1° en 2°Wet 21 december 2013 (BS 31 december 2013 (ed. 2)), met ingang van 
1 april 2014 (art. 87, 3°). 
 
Art. 9 Woninghuurwet  
Indien de huurovereenkomst een vaste dagtekening vóór de vervreemding van het gehuurde goed heeft, treedt 
de verkrijger om niet of onder bezwarende titel in de rechten en verplichtingen van de verhuurder op de datum 
van het verlijden van de authentieke akte, zelfs indien de huurovereenkomst het recht van uitzetting in geval 
van vervreemding bedingt. 
Hetzelfde geldt wanneer de huurovereenkomst geen vaste dagtekening vóór de vervreemding heeft, indien de 
huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden betrekt. In dat geval kan de verkrijger evenwel de 
huurovereenkomst te allen tijde beëindigen, om de redenen en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3, §§ 2, 
3 en 4, mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegging van drie maanden wordt betekend binnen drie 
maanden te rekenen van de datum van het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de overgang 
van eigendom. 
Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 11 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing wanneer de eigendomsoverdracht 
plaatsvindt na 31 mei 1997 (art. 15). 
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II. JURIDISCHE CONTEXT: INHOUD EN RATIO LEGIS 

Door een woninghuurovereenkomst af te sluiten, verbindt een eigenaar‐verhuurder zich ertoe om een 

huurder tijdelijk een persoonlijk genotsrecht toe te kennen met betrekking tot een woning en dit in 

ruil voor een zekere huurprijs. Het aangaan van een huurovereenkomst verhindert de eigenaar daarbij 

niet om het eigendomsrecht op de woning tijdens de huurtijd te vervreemden aan een derde, zoals 

bijvoorbeeld door verkoop, schenking of inbreng in een vennootschap346. Welke gevolgen brengt deze 

vervreemding  echter met  zich mee  voor  de  zittende  huurder? Moet  de  verkrijger,  als  ‘nieuwe’ 

eigenaar, de lopende huurovereenkomst respecteren of kan hij de huurder uitzetten? En wat zijn de 

gevolgen  van  de  overdracht  van  de  huurwoning  op  de  rechten  en  verplichtingen  van  de 

oorspronkelijke  eigenaar? Wat  is  bijvoorbeeld  het  gevolg  van  een  door  de  verkoper‐verhuurder 

gegeven opzegging? Hoe worden huurachterstallen en de verplichting  tot het  terugbetalen van de 

waarborg op het einde van de huur geregeld? En wat zijn de gevolgen van tekortkomingen aan de 

verhuurdersverplichtingen door de oorspronkelijke verhuurder? 

Het uitgangspunt in het verbintenissenrecht is dat overeenkomsten slechts rechten en verplichtingen 

doen ontstaan  tussen de  contractspartijen en enkel  tussen hen afdwingbaar  zijn. Een derde  zal  in 

beginsel geen voordelen kunnen halen uit de overeenkomst, maar ondervindt er ook geen nadeel van 

(d.i. de zogenaamde ‘relatieve werking van de overeenkomst’) (artikel 1165 BW). De verkrijger van de 

huurwoning  is daarbij een derde ten opzichte van de bestaande huurovereenkomst, waardoor deze 

overeenkomst in principe zijn rechten niet kan beperken. Omgekeerd is de huurder ook een derde ten 

opzichte van de eigendomsoverdracht tussen de oorspronkelijke eigenaar‐verhuurder en de verkrijger 

van de woning, zodat deze eigendomsoverdracht  in beginsel evenmin de rechten en verplichtingen 

van de huurder aantast.  

Door de  regeling  van  artikel  1743 Burgerlijk Wetboek  en  vooral  artikel  9 Woninghuurwet  kunnen 

woninghuurovereenkomsten  in  bepaalde  gevallen  echter  ‘tegenwerpbaar’  zijn  aan  de  verkrijger, 

waardoor deze  laatste de  lopende huurovereenkomst  toch  zal moeten  respecteren  en  zelfs  in de 

rechten en verplichtingen zal treden van de oorspronkelijke eigenaar‐verhuurder. Juridisch betekent 

dit uiteindelijk dat de nieuwe eigenaar onder bepaalde voorwaarden kan worden verplicht om een 

(woning)huurovereenkomst uit te voeren die hij niet zelf is aangegaan347. 

A. Tegenwerpbaarheid van de (woning)huurovereenkomst 

A.1  Het algemeen huurrecht 

De  vraag  of  de  verkrijger  de  lopende  woninghuurovereenkomst,  die met  de  vroegere  eigenaar‐

verhuurder werd afgesloten, moet eerbiedigen, hangt binnen het algemeen huurrecht  in de eerste 

plaats samen met de toepassing van artikel 1743 Burgerlijk Wetboek. Dit artikel voorziet in een regeling 

omtrent de zogenaamde ‘tegenwerpbaarheid’ van de huurovereenkomst.  

‐ Niet‐tegenwerpbare overeenkomst: wanneer de huurder zijn overeenkomst met de vroegere 

eigenaar  niet  kan  tegenwerpen  aan  de  verkrijger,  dan  kan  hij  door  deze  laatste  uit  het 

                                                            
346 SAGAERT, V., TILLEMAN, B. & VERBEKE, A‐L, Vermogensrecht in kort bestek in Recht in kort bestek, Antwerpen,  
Intersentia, 2013, 481 p. 
347 STIJNS, S. & VAN LIEMPT, F., “Derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk”, in Actuele 
ontwikkelingen inzake verbintenissenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, p. 41. 
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gehuurde pand worden gezet, zonder dat de nieuwe eigenaar een vergoeding dient te betalen 

of  een  opzegtermijn  moet  naleven.  De  huurder  kan  in  dergelijke  gevallen  wel  een 

schadevergoeding vorderen van de oorspronkelijke eigenaar‐verhuurder, aangezien deze  zijn 

contractuele verplichting om de huurder een rustig genot te verzekeren (artikel 1719, 3° BW) 

niet heeft nageleefd348349.  

‐ Tegenwerpbare overeenkomst: kan de huurder zijn overeenkomst wel tegenwerpen, dan zal 

de huurder niet uit het pand kunnen worden gezet, tenzij de (oorspronkelijke) verhuurder zich 

het recht om de huurder uit te zetten bij overdracht van het pand heeft voorbehouden in de 

huurovereenkomst (een zogenaamd ‘uitzettingsbeding’). 

De tegenwerpbaarheid van de huurovereenkomst vormt dus een cruciaal gegeven voor de toepassing 

van  artikel  1743  BW.  De  wetgever  maakte  meer  bepaald  een  onderscheid  naargelang  de 

overeenkomst  al  dan  niet  een  ‘vaste  dagtekening’  heeft,  waarbij  overeenkomsten  met  vaste 

dagtekening tegenwerpbaar zijn aan de nieuwe eigenaar.  

‐ Authentieke  akte:  een  huurovereenkomst  zal  automatisch  een  vaste  dagtekening  hebben 

wanneer de overeenkomst wordt opgenomen in een authentieke akte. 

‐ Onderhandse overeenkomsten: voor overeenkomsten die  louter  tussen de partijen werden 

opgesteld, zijn er drie mogelijkheden om een vaste dagtekening te verkrijgen, met name door 

(I) registratie; (II) het overlijden van degene die de overeenkomst heeft getekend; of (III) het 

authentiek vastleggen van (de hoofdinhoud van) de overeenkomst (artikel 1328 BW)350. 

A.2  De Woninghuurwet 

Voor huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met uitdrukkelijke of stilzwijgende 

toestemming van de verhuurder, tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt (artikel 1, §1 Woninghuurwet), 

voorziet  artikel  9  van  de  Woninghuurwet  in  een  bijzondere  beschermingsregeling  in  geval  van 

vervreemding  van  de  huurwoning  aan  een  derde,  die  de  bescherming  van  artikel  1743 Burgerlijk 

Wetboek uitbreidt.  

Een van de voornaamste betrachtingen van de wetgever bij het opstellen van de Woninghuurwet was 

dan ook het bewerkstelligen van de woonzekerheid van de huurder en zijn gezin, ook tegenover de 

                                                            
348 Bijkomend wordt in de rechtspraak soms aangevoerd dat de verhuring van een woning gevolgd door de 
verkoop ervan een inbreuk kan uitmaken op de contractuele plicht om de huurovereenkomst ter goeder trouw 
uit te voeren. Bij de eigenaar‐verhuurder zou meer bepaald een waarschuwingsplicht rusten wanneer hij op het 
moment van het aangaan van de huurovereenkomst reeds van plan is om de woning te verkopen. Voor een 
toepassing (Vred. Oudenaarde‐Kruishoutem 16 november 2006, T.Vred., 2009, p. 323). 
349 Om zich tegen het risico op een dergelijke vordering vanwege de huurder in te dekken, kan de 
oorspronkelijke eigenaar‐verhuurder in de akte van eigendomsoverdracht een ‘eerbiedigingsbeding’ laten 
opnemen, waarbij de verkrijger zich ertoe verbindt om de lopende huurovereenkomst te respecteren. Het Hof 
van Cassatie oordeelde daarbij dat eerbiedigingsclausule op een ondubbelzinnige wijze moet worden 
geformuleerd en dat het louter vermelden van het bestaan van de huurovereenkomst in de akte van 
eigendomsoverdracht niet volstaat (Cass. 13 februari 1976, Pas., 1976, I, p. 655 en Vred. Doornik 7 juni 2011, 
JLMB, 2012, p. 1913). 
350 Het Wetboek der Registratie‐, Hypotheek‐ en Griffierechten bepaalt dat akten houdende verhuring, 
onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen ter registratie dienen te 
worden aangeboden en dit binnen de vier maanden (artikel 19, 3° en artikel 32, 5° W.Reg.). In wezen gaat het 
om fiscale verplichting die ondeelbaar op beide partijen rust. Voor onroerende goederen die uitsluitend tot 
huisvesting worden gebruikt, rust deze verplichting echter uitsluitend bij de verhuurder (artikel 35, eerste lid, 
7°, W. Reg.). Artikel 5bis Woninghuurwet legt de registratieverplichting ook burgerrechtelijk bij de verhuurder. 
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verkrijger  van  de  woning351.  Tegelijkertijd  wordt  ook  de  oorspronkelijke  eigenaar  beschermd, 

aangezien deze laatste door de tegenwerpbaarheid het risico ontloopt dat op basis van artikel 1719, 

3° Burgerlijk Wetboek een vordering tot schadevergoeding zou worden ingesteld wegens miskenning 

van de verhuurdersverplichting om de huurder een rustig huurgenot te verzekeren352. De vereiste van 

een vaste dagtekening  (zie verder) beschermt  ten  slotte ook de nieuwe eigenaar. De vaste datum 

vermijdt namelijk een mogelijk antidateren en garandeert aan de verkrijger dat de huurovereenkomst 

de eigendomsoverdracht wel degelijk vooraf gaat. 

Net als in het algemeen huurrecht maakt de voornoemde bepaling in de eerste plaats een onderscheid 

naar gelang de overeenkomst een vaste dagtekening heeft. De wijze waarop een contract een vaste 

dagtekening verkrijgt, wordt verder eveneens beoordeeld aan de hand van het gemeen recht, met 

name  door  registratie,  het  overlijden  van  degene  die  de  overeenkomst  heeft  getekend  of  het 

authentiek vastleggen van (de hoofdinhoud van) de overeenkomst (artikel 1328 BW). 

De bijzondere bescherming van artikel 9 Woninghuurwet houdt het volgende in: 

‐ Overeenkomsten met een vaste dagtekening (artikel 9, eerste lid Woninghuurwet): in dit geval 

is de overeenkomst tegenwerpbaar353 en treedt de verkrijger van de woning in de rechten en 

verplichtingen van de verhuurder. Daarmee herneemt artikel 9 Woninghuurwet in beginsel de 

gemeenrechtelijke regel van artikel 1743 BW. De Woninghuurwet voegt bovendien toe dat 

deze regel ook geldt wanneer de huurovereenkomst zou bepalen dat de verkrijger het recht 

heeft  om  de  huurder  uit  te  zetten  bij  vervreemding  van  de  woning.  Bij  een 

woninghuurovereenkomst  zal  een  zogenaamd  ‘uitzettingsbeding’  dus  geen  uitwerking 

kennen.  Het gevolg is uiteindelijk dat de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst slechts kan 

beëindigen  op  dezelfde  tijdstippen,  omwille  van  dezelfde  motieven  en  onder  dezelfde 

voorwaarden als de oorspronkelijke eigenaar dit kon op basis van artikel 3 Woninghuurwet. 

‐ De huurovereenkomst heeft geen vaste dagtekening (artikel 9, tweede lid Woninghuurwet): in 

afwezigheid  van  een  vaste  dagtekening  moet  een  verder  onderscheid  worden  gemaakt 

worden naar gelang de huurder de woning al dan niet reeds zes maanden betrekt voor het 

tijdstip waarop de akte van vervreemding een vaste dagtekening verkrijgt.  

 

‐ De huurder betrekt de woning reeds zes maanden354: in afwijking van het basisprincipe 

van het algemeen huurrecht is de huurovereenkomst zonder vaste dagtekening toch 

tegenwerpbaar  aan  derden.  De  nieuwe  eigenaar  verkrijgt  in  dit  geval  wel  een 

bijkomende opzeggingsmogelijkheid, die eruit bestaat dat binnen de drie maanden na 

het verlijden van de authentieke akte van eigendomsoverdracht een opzegging kan 

                                                            
351 Parl. St. Kamer, 1990‐91, nr. 1357/1, p. 3‐4, 23 en 25. 
352 VAN MOLLE, M. & MIGNON‐GILLIS, M.‐H., “Transmission de bien loué” in BENOIT, G., DURANT, I., JADOUL, P. & VAN 
WIJCK‐ALEXANDRE, M., Le bail de résidence principale, Brussel, La Charte, 2006, p. 389. 
353 In de rechtspraak werd verduidelijkt dat de tegenwerpbaarheid betrekking heeft op het bestaan van de 
overeenkomst en niet op de modaliteiten ervan. Wanneer de huurovereenkomst zelf werd geregistreerd en 
een latere bijlage niet, dan zullen de huurvoorwaarden van deze bijlage toch moeten worden gerespecteerd 
door de nieuwe eigenaar (Vred. Gent (IV) 9 februari 2010, T.G.R., 2010, p. 157). 
354 Het gaat om het bewijs van een rechtsfeit, dat door alle middelen van recht kan worden geleverd, 
waaronder bijvoorbeeld de inschrijving in de bevolkingsregisters, een bewijs van betaling van de huur via 
rekeninguittreksels, aansluitingen voor nutsvoorzieningen, enzovoort (CRUQUENAIRE, A., “La protection du 
logement du preneur en cas de vente de l’immeuble loué”, TBBR, 2010, p. 381‐393  en DAMBRE, M. & HUBEAU, B., 
Woninghuur, Antwerpen, Kluwer, p. 475). 
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worden betekend onder de voorwaarden van artikel 3, §§ 2 tot 4 Woninghuurwet, met 

een verkorte opzeggingstermijn van drie maanden.  

‐ De  huurder  betrekt  de  woning  nog  geen  zes maanden:  de  overeenkomst  is  niet 

tegenwerpbaar aan de verkrijger en deze laatste kan de huurder na verloop van een 

redelijke termijn uitzetten als een bezetter zonder recht, noch titel. Voor de huurder 

bestaat  slechts  de  mogelijkheid  om  een  vordering  in  te  stellen  tegen  de 

oorspronkelijke verhuurder op basis van artikel 1719, 3° BW355356. 

Het  feit  dat  een  huurder  die  de  nabije  overdracht  van  de  huurwoning  heeft  vernomen  de 

huurovereenkomst laat registreren met het enkele doel om een vaste dagtekening te verkrijgen, vormt 

daarbij geen rechtsmisbruik357. 

Verder is het voor de toepassing van artikel 1743 en artikel 9 Woninghuurwet in principe niet relevant 

of de nieuwe eigenaar al dan niet ter goeder trouw handelde en/of kennis had van het bestaan van de 

huurovereenkomst.  Slechts  de  vaste  dagtekening maakt  de  huurovereenkomst  tegenwerpbaar358. 

Sommige  auteurs  menen  evenwel  dat  een  verkrijger  ter  kwader  trouw  zich  niet  op  de  niet‐

tegenwerpbaarheid zou mogen kunnen beroepen359 of minstens aansprakelijk is op grond van derde‐

medeplichtigheid aan contractbreuk360. In sommige rechtspraak wordt ook gesteld dat het feit dat een 

overeenkomst niet tegenwerpbaar is niet betekent dat het niet respecteren ervan geen fout in de zin 

van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek zou kunnen uitmaken361. 

A.3  De Hypotheekwet 

De Woninghuurwet laat toe dat de huurder en verhuurder een woninghuurovereenkomst sluiten voor 

een  termijn van meer dan negen  jaar  (artikel 3, §7 Woninghuurwet). Ook een  levenslange huur  is 

mogelijk (artikel 3, §8 Woninghuurwet). Telkens wanneer het gaat om contracten van meer dan negen 

jaar zal echter ook moeten rekening worden gehouden met de Hypotheekwet.  

                                                            
355 In oudere rechtspraak van het Hof van Cassatie werd de aansprakelijkheid van de verhuurder‐vervreemder 
verder genuanceerd binnen het kader van de registratieverplichting, die aanvankelijk bij beide partijen rustte. 
Wanneer de overeenkomst niet werd geregistreerd, geen vaste dagtekening had en de huurder bijgevolg kon 
worden uitgezet, zou er sprake geweest zijn van een ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid, aangezien de huurder 
ook zelf onachtzaam was geweest. Nu de registratieverplichting recent ten laste is gelegd van de verhuurder, 
kan deze redenering niet meer worden gevolgd (Cass. 14 december 1978, Pas., 1979, I, p. 458).  In lagere 
rechtspraak werd ook geoordeeld dat de niet‐registratie geen medeverantwoordelijkheid kan doen ontstaan 
(Vred. Oudenaarde‐Kruishoutem 16 november 2006, T.Vred., 2009, p. 326). 
356 De verwachting van de huurders om de volledige contractueel voorziene huurperiode in de woning te 
kunnen blijven, kan evenwel geen aanleiding geven tot het vorderen van een vergoeding voor uitgevoerde 
verbeteringswerken, aangezien de verhuurder steeds het recht heeft om de woning te verkopen. Zie: Vred. 
Fléron 21 maart 2013, T.Vred., 2014, p. 214. 
357 Vred. Brussel (4) 16 februari 1999, Act. Jur. Baux, 1999, p. 110 en 137. 
358 Rb. Hasselt 2 september 1969, T.Not., 1970 p. 60; Vred. Sint‐Truiden 4 mei 1965, JLMB, 1695‐66, p. 85 en 
Vred. Heist‐op‐den‐berg 25 november 1976, R.W., 1977‐78, p. 216. 
359 WERY, P., “Les vicissitudes de la date certaine dans l’article 1743 du code civil”, in Eigendom‐Propriété, 
Brugge, Die Keure, 1996, p. 184. 
360 MERCHIERS, Y., “Alienation du bien loué” in Les Baux. Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1998, p. 105.  
361 Rb. Gent 9 mei 2014, nr. 13/2527/A, onuitg. In het vonnis in kwestie besloot de rechtbank weliswaar dat er 
geen sprake was van een fout, aangezien de verkrijger weliswaar kennis had van de overeenkomst, maar 
slechts gebruik maakte van de wettelijke voorziene opzeggingsmogelijkheden. 
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Artikel 1 Hypotheekwet stelt namelijk dat overeenkomsten voor een termijn van meer dan negen jaar 

moeten worden overgeschreven  in de registers van de Hypotheekbewaarder om de tegenwerpbaar 

aan derden te goeder trouw te verkrijgen (artikel 1, 2° en 3° Hypotheekwet). De overschrijving op het 

hypotheekkantoor  veronderstelt  bovendien  dat  de  huurovereenkomst  in  een  authentieke  akte  is 

opgenomen (artikel 2, 1° Hypotheekwet).  

Deze overschrijvingsverplichting heeft daarbij  tot doel om de verkrijger van een verhuurd goed  te 

beschermen, aangezien deze  laatste  lopende huurovereenkomsten  ‐met een vaste dagtekening‐  in 

beginsel  zal  moeten  respecteren  (artikel  1743  BW  en  artikel  9  Woninghuurwet).  De  wetgever 

oordeelde  dat  langdurige  overeenkomsten  een  ernstige  bezwaring  van  de  positie  van  de  nieuwe 

eigenaar vormen en heeft de tegenwerpbaarheid voor huurovereenkomst voor meer dan negen jaar 

bijgevolg  gekoppeld  aan  een  bijkomende  voorwaarde,  namelijk  de  overschrijving  op  het 

hypotheekkantoor362. 

B. Toepassingsgebied van artikel 1743 BW en artikel 9 Woninghuurwet 

De beschermingsregeling binnen het huurrecht is van toepassing op elke vrijwillige vervreemding van 

het gehuurde goed, zoals een verkoop,  ruil,  inbreng  in een vennootschap of schenking. Het  is niet 

noodzakelijk  dat  het  gaat  om  een  vervreemding  ‘ten  bezwarende  titel’363.  Een  onvrijwillige 

vervreemding,  zoals  bijvoorbeeld  in  geval  van  onteigening  of  uitvoerend  onroerend  beslag,  valt 

daarentegen buiten het toepassingsgebied364.  

Bij een overdracht van de huurwoning door overlijden moet een verder onderscheid worden gemaakt 

tussen  enerzijds  de  overdracht  aan wettelijke  erfgenamen,  algemene  legatarissen  en  legatarissen 

onder algemene titel en anderzijds de bijzondere legataris die de woning verwerft bij testament. In het 

eerste geval zal er geen sprake zijn van een  ‘vervreemding’  in de zin van artikel 9 Woninghuurwet, 

terwijl  dit wel  het  geval  is  bij  de  vererving  aan  een  bijzondere  legataris. Wettelijke  erfgenamen, 

algemene legatarissen en legatarissen onder algemene titel worden namelijk beschouwd als diegenen 

die de persoon van de overledene voortzetten. Zij worden dan ook geacht de overleden verhuurder 

op te volgen in de rechten en verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst365. 

C. Juridisch‐technische knelpunten 

C.1  Woninghuurwet 

Artikel 9  Woninghuurwet voorziet in een bijzondere beschermingsregeling bij eigendomsoverdracht 

van de gehuurde woning‐hoofdverblijfplaats. De toepassing ervan heeft in de rechtspraktijk evenwel 

aanleiding gegeven tot verschillende discussiepunten. 

                                                            
362 VAN OEVELEN, A., “De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende 
huurovereenkomst”, Not. Fisc. M., 1991, p. 206. 
363 Zie bv.: Vred. Bergen 20 mei 1953, JT, 1953, p. 622; Vred. Hamoir 14 juni 1979, JL, 1978‐79, p. 437. 
364 Bij een minnelijke verkoop aan een onteigenende overheid zal deze laatste echter wel de regeling van artikel 
1743 BW en artikel 9 Woninghuurwet moeten naleven (Cass. 17 oktober 1969, Arr. Cass., 1970, p. 174, Pas., 
1970, I, p. 153 en JT, 1970, p. 81; Cass. 17 september 1976, Arr. Cass., 1977, p. 62, Pas., 1977, I, p. 56 en 
Rec.gén.enr.not., 1978, p. 285, nr. 22.257, met noot). 
365 DAMBRE, M. & HUBEAU, B., Woninghuur, Antwerpen, Kluwer, p. 471‐472. 
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‐ De  voorwaarde  om  de  woning  zes  maanden  te  ‘betrekken’:  artikel  9,  tweede  lid 

Woninghuurwet  voorziet  in  een  bijkomende  bescherming  bij  vervreemding  van  de 

huurwoning wanneer de huurder de woning in kwestie reeds zes maanden betrekt. Over de 

inhoud van de notie ‘betrekken’ bestaat echter discussie. Sommigen verlenen dit begrip een 

ruime invulling en zijn van mening dat het volstaat dat de huurder de woning op het moment 

van de overdracht tot zijn hoofdverblijfplaats heeft bestemd en de woning daarvoor reeds zes 

maanden ‘gebruikte’, bijvoorbeeld als tweede verblijfplaats. Anderen oordelen dat, binnen de 

context van de Woninghuurwet, de bedoeling van de wetgever wel degelijk was dat de woning 

gedurende minstens zes maanden tot hoofdverblijfplaats werd bestemd366. 

‐ De  vereiste  van  een  vaste  dagtekening:  artikel  9  Woninghuurwet  vereist  verder  dat  de 

huurovereenkomst een vaste dagtekening heeft vóór de vervreemding van het gehuurde goed. 

Volgens een meerderheidsstrekking in de rechtsleer betekent dit dat de huurder zal moeten 

kunnen  aantonen  dat  de  huurovereenkomst  een  vaste  datum  heeft  verkregen  voor  het 

moment waarop  aan  de  akte  van  vervreemding  (bijvoorbeeld  de  verkoopakte)  een  vaste 

dagtekening  kan  worden  toegekend.  De  beoordeling  hiervan  gebeurt  zowel  voor  de 

huurovereenkomst als voor de verkoopakte volgens de gemeenrechtelijke bepaling van artikel 

1328 BW367. Andere  standpunten  houden  in  dat  de  huurovereenkomst  vaste  dagtekening 

moet hebben op het moment van de eigendomsoverdracht of dat aan deze voorwaarde moet 

zijn  voldaan  op  het  moment  van  de  overschrijving  van  de  akte  in  de  registers  van  de 

hypotheekbewaarder368. 

‐ De  vergoedingsregeling bij opzegging na overdracht  van de huurwoning:  aansluitend blijkt 

discussie  te  bestaan  omtrent  de  voorwaarden  waaronder  de  bijzondere 

opzeggingsmogelijkheid van artikel 9, tweede lid Woninghuurwet kan worden uitgeoefend. De 

wet  stelt met  name  dat  de  verkrijger  binnen  de  drie maanden  na  het  verlijden  van  de 

authentieke  akte  van  eigendomsoverdracht  een  opzegging  kan  betekenen  onder  de 

voorwaarden van artikel 3, §§ 2 tot 4 Woninghuurwet, met een verkorte opzeggingstermijn 

van drie maanden. De vraag rijst daarbij welke vergoeding de nieuwe eigenaar verschuldigd is 

wanneer hij of  zij wenst op  te  zeggen  zonder opgave  van een motief  tijdens de eerste of 

tweede  driejarige  periode  van  de  huurovereenkomst.  De  regeling  van  artikel  3,  §4 

Woninghuurwet bepaalt immers slechts de vergoeding die moet worden betaald wanneer de 

verhuurder de overeenkomst wil beëindigen op het einde van de eerste of tweede driejarige 

periode. Bovendien voorziet de voornoemde bepaling geen vergoedingsregeling bij opzegging 

tijdens de derde driejarige periode369. 

‐ De opzegging van kortlopende overeenkomsten: een vierde twistpunt is de vraag of de nieuwe 

eigenaar  een  kortlopende woninghuurovereenkomst  kan  opzeggen  op  basis  van  artikel  9, 

                                                            
366 VAN OEVELEN, A. “De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende 
woninghuurovereenkomst”, in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure, 2009, p. 296‐297. 
367 Voor de datum waarop de overdracht vaste dagtekening heeft verkregen, kan de nieuwe eigenaar verder 
geen vordering instellen tegen de huurder (Cass. 20 februari 1944, Pas., 1944, I, p. 197 en VAN MOLLE, M. & 

MIGNON‐GILLIS, M.‐H., “Transmission de bien loué” in BENOIT, G., DURANT, I., JADOUL, P. & VAN WIJCK‐ALEXANDRE, M., 
Le bail de résidence principale, Brussel, La Charte, 2006, p. 402 en 405). 
368 In de rechtspraak en de rechtsleer worden beide laatste standpunten echter sterk bekritiseerd (Cass. 8 april 
1957, R.W., 1958‐59, p. 633; Cass. 30 oktober 1958, Pas., 1959, I, p. 216 en DAMBRE, M. & HUBEAU, B., 
Woninghuur, in A.P.R., Brussel, Story‐Scientia, 2002, p. 464). 
369 VAN MOLLE, M. & MIGNON‐GILLIS, M.‐H., “Transmission de bien loué” in BENOIT, G., DURANT, I., JADOUL, P. & VAN 
WIJCK‐ALEXANDRE, M., Le bail de résidence principale, Brussel, La Charte, 2006, p. 421. 
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tweede lid Woninghuurwet. Overeenkomsten voor een periode die korter is dan of gelijk aan 

drie  jaar kunnen  in beginsel  immers niet vroegtijdig worden opgezegd en worden geregeld 

door artikel 3, §6 Woninghuurwet, terwijl artikel 9, tweede lid Woninghuurwet verwijst naar 

de  opzeggingsmogelijkheden  van  artikel  3,  §§  2  tot  4  Woninghuurwet.  Een 

meerderheidsstandpunt luidt dat de nieuwe eigenaar een kortlopende overeenkomst niet zal 

kunnen opzeggen, aangezien de bedoeling van de wetgever wel degelijk zou zijn geweest om 

slechts de voorwaarden van bestaande opzeggingsmogelijkheden in geval van vervreemding 

te versoepelen (beperking van de opzeggingstermijn tot drie maanden, mogelijkheid om de 

opzegging op een ander tijdstip te geven dan het einde van de eerste of tweede driejarige 

periode), zonder een geheel nieuwe opzeggingsmogelijkheid te willen  introduceren. Andere 

auteurs  stellen daarentegen dat de verkrijger de overeenkomst wel degelijk kan opzeggen 

overeenkomstig artikel 9, tweede lid Woninghuurwet. Kortlopende overeenkomsten worden 

uit deze laatste bepaling namelijk niet uitgesloten370371. 

‐ Het tijdstip van de opzegging: een laatste knelpunt betreft de vraag vanaf wanneer de nieuwe 

eigenaar een opzegging kan betekenen. De Woninghuurwet bepaalt daarbij dat de verkrijger 

een opzegging kan betekenen binnen de drie maanden vanaf de datum van het verlijden van 

de authentieke akte van eigendomsoverdracht. Volgens sommige auteurs betekent dit dat de 

verkrijger  pas  vanaf  het  verlijden  van  deze  authentieke  akte  zal  kunnen  opzeggen.  Een 

afwijkend standpunt stelt echter dat reeds kan worden opgezegd op het moment waarop de 

overdracht van de huurwoning aan de huurder kan worden tegengeworpen. Het bestaan van 

een onderhandse overeenkomst tot eigendomsoverdracht met vaste dagtekening zou volgens 

deze  lezing bijgevolg  reeds volstaan372. Bepaalde  rechtspraak  sluit  zich bij de  laatste  lezing 

aan373. 

C.2  Hypotheekwet 

Ook de simultane toepassing van de Hypotheekwet en de Woninghuurwet heeft aanleiding gegeven 

tot discussie. De vraag rijst meer bepaald wat de verhouding is tussen de verplichtingen in kader van 

de Hypotheekwet en de bijzondere beschermingsregeling van artikel 9 Woninghuurwet. Moet een 

woninghuurovereenkomst  van  meer  dan  negen  jaar  of  voor  het  leven  van  de  huurder  worden 

overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder om tegenwerpbaar te zijn aan de nieuwe 

eigenaar? Of vormt artikel 9 Woninghuurwet een uitzondering op artikel 1, 2° en 3° Hypotheekwet en 

wordt de tegenwerpbaarheid van woninghuurovereenkomsten geregeld volgens de voorwaarden van 

de Woninghuurwet?  

‐ Voorrang voor de Woninghuurwet: sommige auteurs zijn van oordeel dat de Woninghuurwet 

wel  degelijk  een  afwijking  vormt  op  de  Hypotheekwet.  Dit  betekent  dat  een 

woninghuurovereenkomst voor een periode van meer dan negen jaar overeenkomstig artikel 

                                                            
370 VAN MOLLE, M. & MIGNON‐GILLIS, M.‐H., “Transmission de bien loué” in BENOIT, G., DURANT, I., JADOUL, P. & VAN 
WIJCK‐ALEXANDRE, M., Le bail de résidence principale, Brussel, La Charte, 2006, p. 427. 
371 Een uitzettingsbeding in een kortlopende overeenkomst is alleszins relatief nietig. Zie: Vred. Zomergem 18 
januari 2008, RW, 2008‐09, p. 887 en TBBR, 2009, p. 376, met noot DAMBRE, M., “De vervroegde beëindiging 
van de woninghuur van korte duur”. 
372 VAN OEVELEN, A. “De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende 
woninghuurovereenkomst”, in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure, 2009, p. 300‐301 
373 Rb. Gent 12 oktober 1994, RW, 1995‐96, p. 1269. 
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9 Woninghuurwet tegenwerpbaar kan zijn aan de nieuwe eigenaar, zonder dat vereist is dat 

de overeenkomst werd overgeschreven in de registers van de Hypotheekbewaarder.  

‐ Simultane toepassing: een ander deel van de rechtsleer verdedigt het standpunt dat artikel 9 

Woninghuurwet in samenhang met artikel 1, 2° en 3° Hypotheekwet dient gelezen te worden. 

Volgens deze laatste interpretatie kan men vervolgens vier situaties onderscheiden: 

o De huurovereenkomst met een duur van meer dan negen  jaar of voor het  leven van de 

huurder  werd  voor  de  vervreemding  van  de  huurwoning  overgeschreven  op  het 

hypotheekkantoor. 

 De  overschrijving  op  het  hypotheekkantoor  veronderstelt  dat  de 

huurovereenkomst  is  opgenomen  in  een  authentieke  akte  (artikel  2,  1° 

Hypotheekwet). De overeenkomst zal dus een vaste dagtekening hebben (artikel 

1328 BW) en op basis van artikel 9 Woninghuurwet, samen gelezen met artikel 1, 

2° Hypotheekwet,  tegenwerpbaar  zijn aan een derde‐verkrijger voor de gehele 

duur van de huurovereenkomst. 

o De huurovereenkomst met een duur van meer dan negen  jaar of voor het  leven van de 

huurder werd  voor  de  vervreemding  van  de  huurwoning  niet  overgeschreven  op  het 

hypotheekkantoor, maar heeft vaste dagtekening.  

 In dit geval zal de huurovereenkomst krachtens artikel 9 Woninghuurwet, samen 

gelezen met  artikel  1,  2°  Hypotheekwet,  tegenwerpbaar  zijn  aan  een  derde‐

verkrijger voor de periode van negen jaar die  lopende  is op het moment van de 

overdracht van de huurwoning. Slechts tijdens deze periode geldt de bescherming 

die artikel 9 Woninghuurwet aan de huurder biedt. 

o De huurovereenkomst met een duur van meer dan negen  jaar of voor het  leven van de 

huurder werd  voor  de  vervreemding  van  de  huurwoning  niet  overgeschreven  op  het 

hypotheekkantoor en heeft geen vaste dagtekening, maar de huurder verblijft reeds zes 

maanden in de woning.  

 Ook  in  dit  geval  zal de  huurovereenkomst  tegenwerpbaar  zijn  aan  een  derde‐

verkrijger voor de periode van negen jaar die  lopende  is op het moment van de 

overdracht  van  de  huurwoning.  De  verkrijger  zal  volgens  de modaliteiten  van 

artikel  9  Woninghuurwet  wel  beschikken  over  een  mogelijkheid  om  de 

overeenkomst vervroegd op te zeggen. 

o De huurovereenkomst met een duur van meer dan negen  jaar of voor het  leven van de 

huurder werd  voor  de  vervreemding  van  de  huurwoning  niet  overgeschreven  op  het 

hypotheekkantoor, heeft  geen  vaste dagtekening  en de huurder  verblijft nog geen  zes 

maanden in de woning.  

 De huurder  zal geen beroep kunnen doen op de bijkomende bescherming van 

artikel 9 Woninghuurwet. De huurovereenkomst  is niet  tegenwerpbaar  aan de 

verkrijger374. 

 

 

 

 

                                                            
374 VAN OEVELEN, A. “De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende 
woninghuurovereenkomst”, in VAN OEVELEN, A. (ed.), Woninghuur, Brugge, Die Keure, 2009, p. 303‐305. 
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D. Toepassingen in de rechtspraktijk 

D.1  Tegenwerpbare overeenkomsten  

Krachtens  artikel  9  Woninghuurwet  zal  de  nieuwe  eigenaar  de  plaats  van  de  oorspronkelijke 

verhuurder innemen en alle rechten en verplichtingen overnemen, op voorwaarde dat er sprake is van 

een  tegenwerpbare  overeenkomst, met  name  doordat  de  overeenkomst  vaste  dagtekening  heeft 

verkregen of door het feit dat de huurder reeds zes maanden in woning verblijft. In het laatste geval 

ontstaat wel een bijkomende opzeggingsmogelijkheid voor de nieuwe eigenaar, met verwijzing naar 

de opzeggingsmogelijkheden van artikel 3, §§2‐4 Woninghuurwet.  

In de rechtspraak leidde deze bepaling tot volgende toepassingen. 

‐ Opzegging door de oorspronkelijke verhuurder: voor de opzegging betekent het  feit dat de 

verkrijger de plaats  inneemt  van de oorspronkelijke  verhuurder dat wanneer deze  laatste 

geldig heeft opgezegd en vervolgens de huurwoning vervreemt, de gegeven opzegging blijft 

gelden  in  het  voordeel  van  de  verkrijger.  De  nieuwe  eigenaar  kan  zich  bijgevolg  kunnen 

beroepen op een gegeven opzegging375. 

‐ Opzegging door de verkrijger: de nieuwe eigenaar die aan de huurder een opzegging betekent, 

mag deze  laatste  in kennis stellen van het motief van de opzegging tot het tijdstip van het 

verstrijken  van  de  opzeggingstermijn376.  Het  feit  dat  de  huurder  de  woning  verlaat  na 

kennisneming van een regelmatige opzegging door de nieuwe eigenaar, betekent niet dat de 

huurder afstand heeft gedaan van de mogelijkheid om de naleving van de verbintenissen van 

de nieuwe eigenaar af te dwingen377. De verkrijger zal de huurder daarbij alleszins pas kunnen 

opzeggen  vanaf het moment waarop het eigendomsrecht  is overgedragen378. Wanneer de 

verkoopakte bijvoorbeeld bepaalt dat de nieuwe  eigenaar pas  in het  genot  treedt  van de 

woning vanaf de volledige betaling van de verkoopprijs, mag de opzegging aan de huurder niet 

voor de volledige betaling worden gegeven379. 

‐ Huurwaarborg: na de overdracht van de huurwoning rijst de vraag wat de gevolgen zijn voor 

de  terugbetaling  van  de  huurwaarborg. Op  basis  van  artikel  9 Woninghuurwet  treedt  de 

verkrijger  immers  in  de  rechten  en  verplichtingen  van  de  oorspronkelijke  verhuurder, 

waaronder de verplichting om de huurwaarborg terug te betalen wanneer de huurder aan zijn 

contractuele  verplichtingen  heeft  voldaan.  Bijgevolg  zal  de  huurder  een  vordering  tot 

teruggave van de huurwaarborg moeten instellen tegen de nieuwe eigenaar380. Cruciaal is dan 

ook dat de oorspronkelijke eigenaar de huurwaarborg die hij van de huurder heeft ontvangen 

doorgeeft  aan  de  verhuurder‐verkrijger  van  de woning.  In  andere  gevallen  oordeelde  de 

rechter dat de nieuwe eigenaar slechts gehouden is tot teruggave van de huurwaarborg aan 

de huurder wanneer hij deze zelf van de oorspronkelijke eigenaar heeft ontvangen381 of dat de 

                                                            
375 Vred. Harelbeke 15 juli 1999, TWVR, 1999, p. 139, met noot; Vred. Menen 26 mei 1993, T.Vred., 1998, p. 19, 
met noot; Vred. Sint‐Gillis 12 oktober 2000, T.B.B.R., 2001, p. 505. 
376 Vred. Menen 26 mei 1993, T. Vred., 1998, p. 19, met noot. 
377 Rb. Brussel 17 maart 1998, Act. Jur. Baux, 1998, p. 118. 
378 Vred. Sint‐Niklaas 25 februari 2002, R.W., 2002‐2003, p. 1312. 
379 Rb. Brugge 20 september 1996, T.Not., 1997, p. 48. 
380 Vred. Gent (I) 5 december 2005, T. Huur, 2006, p. 45 en Vred. Veurne‐Nieuwpoort 20 december 2011, 
T.Vred., 2013, p. 305. 
381 Vred. Luik 14 februari 2002, Echos.log., 2002, p. 35. 
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oorspronkelijke  en  nieuwe  eigenaar  in  solidum  gehouden  zijn  tot  terugbetaling  van  de 

huurwaarborg382. In kader van artikel 9 Woninghuurwet, op basis waarvan de nieuwe eigenaar 

in de rechten en verplichtingen treedt van de vervreemder van de huurwoning,  lijken deze 

vonnissen echter betwistbaar. 

‐ Bepalen van de huurprijs:  de verklaring van de oorspronkelijke eigenaar, ook in de vorm van 

een getuigenverklaring of verhoor, bij betwisting omtrent de huurprijs wordt aanzien als een 

eenzijdige verklaring en blijft zonder belang. Ook de werkelijke huurwaarde is irrelevant om 

na  te  gaan welke  huurprijs werd  overeengekomen,  aangezien  inzake  het  bepalen  van  de 

huurprijs het principe van de contractuele vrijheid geldt383. 

‐ Huurschulden: de verkrijger van de woning treedt pas in de rechten en verplichtingen van de 

oorspronkelijk  eigenaar  vanaf  het  moment  de  woning  wordt  overgedragen.  Alleen  de 

oorspronkelijke  eigenaar  zal  dus  bestaande  huurachterstallen,  die  dateren  van  voor  de 

eigendomsdracht, kunnen vorderen van de huurder,  tenzij de verhuurder‐vervreemder zijn 

recht op de huurgelden uitdrukkelijk mee heeft overgedragen naar de nieuwe eigenaar. De 

verkrijger kan daarentegen geen rechten doen gelden op huurachterstallen die dateren van 

voor  de  eigendomsoverdracht384.  Een  zelfde  redenering  kan  worden  gemaakt  voor  de 

vergoeding van kosten die ten laste van de huurder zijn385. Zolang de huurder niet op de hoogte 

is gesteld van de eigendomsoverdracht, zal hij daarnaast ook bevrijdend kunnen betalen  in 

handen van de oorspronkelijk eigenaar386. 

‐ Ontbinden van de huurovereenkomst: de vraag rijst wie na de vervreemding van de woning de 

ontbinding van de huurovereenkomst kan vorderen op grond van feiten die dateren van voor 

de  eigendomsdracht.  De  oorspronkelijk  eigenaar  beschikt  immers  niet  meer  over  de 

hoedanigheid  als  verhuurder,  terwijl  de  nieuwe  eigenaar  slechts  in  de  rechten  en 

verplichtingen  van  de  oorspronkelijk  eigenaar  treedt  vanaf  het  moment  van  de 

eigendomsoverdracht.  In de rechtsleer wordt als oplossing gesuggereerd om  in de akte van 

eigendomsoverdracht een clausule te voorzien die bepaalt dat het recht om de ontbinding van 

de huurovereenkomst te vorderen, eveneens wordt overgedragen aan de verkrijger387. 

‐ Vergoeden  van huurschade: de  verplichting  voor de huurder om  eventuele huurschade  te 

vergoeden hangt samen met de teruggaveverplichting op het einde van de huur. De vordering 

tot het vergoeden van huurschade ontstaat dan ook pas bij beëindiging van de overeenkomst. 

Volgens  sommige  rechtspraak  en  rechtsleer  stelt  zich  dan  de  vraag  of  eventuele 

beschadigingen  zich  voor  of  na  de  eigendomsoverdracht  hebben  voorgedaan  en  of  de 

herstelvordering mee is overgedragen naar de nieuwe eigenaar. Anderen leggen daarentegen 

de nadruk op het  feit dat de vordering tot vergoeden van huurschade pas ontstaan bij het 

einde van overeenkomst en leiden daaruit af dat de huurder eventuele huurschade zal moeten 

vergoeden aan de nieuwe verhuurder388. Een twistpunt blijft ook dan echter wat het lot is van 

                                                            
382 Vred. Sint‐Kwintens‐Lennik 22 december 1997, AJT, 1998‐99, p. 76 en T. Huur, 1997‐98, p. 298. 
383 Rb. Brussel 30 juni 1997, Res. Jur. Imm., 1997, p. 92. 
384 Cass. 27 juni 1946, Arr. Cass., 1946, p. 247 en Rb. Antwerpen 13 januari 2011, ERH, 2015, p. 86. 
385 VAN OEVELEN, A., “De gevolgen van de vervreemding van het verhuurde goed op de lopende 
huurovereenkomst”, Not. Fisc. M., 1991, p. 215. Bij een overdracht ‘met alle gerechtigheden’ zal ook het vonnis 
waarin de huurder werd veroordeeld tot betaling van achterstallige huur met betalingsfaciliteiten zijn waarde 
behouden (Vred. Veurne‐Nieuwpoort 20 december 2011, T.Vred., 2013, p. 305). 
386 Vred. Veurne‐Nieuwpoort 1 april 2010, ERH, 2015, p. 58. 
387 VLIES, M., “Aliénation du bien loué”, in Les Baux. Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1998, p. 55. 
388 Cass. 29 februari 1980, RW, 1980‐81, p. 1777, met noot. 
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schade  van  voor  de  eigendomsoverdracht.  Sommigen  oordelen  dat  de  oorspronkelijke 

verhuurder  hiervoor  nog  een  vergoeding  kan  verkrijgen,  waardoor  de  vordering  van  de 

verkrijger  zal moeten worden  verminderd389.  Anderen  stellen  de  herstelvordering  als  een 

accessorium is overgedragen naar de nieuwe eigenaar en dat de oorspronkelijke verhuurder 

vervallen is van dat recht390. 

D.2  Niet‐tegenwerpbare overeenkomsten 

Bij gebrek aan vaste dagtekening en wanneer de huurder nog geen zes maanden in de woning verblijft, 

kan de verkrijger de huurder uitzetten zonder een opzegging te betekenen. De huurovereenkomst die 

werd aangegaan met de vorige eigenaar is dan immers niet tegenwerpbaar aan de verkrijger, waardoor 

de huurder jegens deze laatste de woning betrekt zonder recht of titel391. 

‐ Uitzetting  van  de  huurder:  om  de  huurder  te  dwingen  de  huurwoning  te  verlaten,  zal  de 

eigenaar een uitvoerbare titel nodig hebben. In de praktijk zal dit een vonnis van de rechter 

zijn, aangezien de authentieke akte van eigendomsoverdracht, die werd gesloten tussen de 

oorspronkelijke en nieuwe eigenaar, niet als titel kan worden aanzien  jegens de huurder392. 

Vooraleer  een  vordering  in  te  stellen  voor de  rechter  zal de nieuwe  eigenaar  de  huurder 

aanmanen om de woning te verlaten. De verkrijger kan ook overwegen om de huurder een 

zekere  termijn  van  respijt  te  verlenen om de woning  te ontruimen. Wanneer de eigenaar 

daarbij spreekt over een ‘opzegging’, kan dit door de rechter worden aanzien als een erkenning 

van  het  bestaan  van  de  huurovereenkomst393.  De  vraag  rijst  eveneens  of  de  rechter  een 

termijn van respijt kan opleggen. Sommige rechtspraak oordeelt dat dit niet kan, aangezien 

het  toekennen  van een dergelijke  termijn  in  kader  van  artikel 1244,  tweede  lid BW enkel 

mogelijk  is  in  geval  van  verbintenissen  uit  een  overeenkomst394.  Het  toekennen  van  een 

respijttermijn op basis van het grondrecht op wonen lijkt ons echter steeds mogelijk. 

‐ Het waarborgen van een rustig genot: wanneer de huurder wordt uitgezet, zal hij daarvoor 

geen vergoeding krijgen van de verkrijger, die een derde  is  ten opzichte van de bestaande 

huurovereenkomst. Volgens  sommige  auteurs  kan wel  een  vergoeding worden  gevorderd 

wegens derde‐medeplichtigheid aan contractbreuk wanneer de verkrijger  te kwader  trouw 

is395. De huurder kan alleszins schadevergoeding vorderen van de oorspronkelijke eigenaar‐

verhuurder, aangezien deze gehouden  is om gedurende de volledige huurtermijn een rustig 

genot van de woning te waarborgen en het miskennen daarvan een contractuele fout uitmaakt 

                                                            
389 VANWIJCK‐ALEXANDRE, M. & HERVE, L., “La vente du bien loué: questions spéciales”, Act.Dr., 1994, p. 556. 
390 Cass. 2 juni 1955, Pas., I, p. 1079 en Cass. 16 januari 1953, Pas., 1953, p. 334. 
391 Krachtens artikel 9 Woninghuurwet treedt de nieuwe eigenaar in de rechten en plichten van de 
oorspronkelijke verhuurder wanneer het gaat om een tegenwerpbaar contract. Wanneer de bestaande 
overeenkomst niet tegenwerpbaar is en de huurder en de nieuwe eigenaar toch wensen om de huur voor te 
zetten, dan kan ons inziens in de eerste plaats worden gekozen voor een  overdracht van de overeenkomst, 
mits medewerking van de oorspronkelijke verhuurder. Een alternatief is om een nieuwe huurovereenkomst 
aan te gaan. Wil de nieuwe eigenaar bijvoorbeeld slechts contracteren tegen nieuwe, minder gunstige 
voorwaarden, dan kan de huurder er in dit laatste geval nog steeds voor kiezen om de oorspronkelijke 
verhuurder aan te spreken wegens het niet nakomen van de verhuurdersverplichtingen (artikel 1719, 3° BW). 
392 Rb. Antwerpen 1 maart 1989, RW, 1990‐91, p. 304. 
393 Vred. Turnhout 28 juni 1988, RW, 1989‐1990, p. 855. 
394 Vred. Sint‐Joost‐ten‐Node 10 november 1987, TBBR, 1989, p. 229, met noot.  
395 FAGNART, J.‐L., “la tierce complicité et les usages honnêtes en matière commerciale”, TBH, 1989, p. 485 en 
VLIES, M., “Aliénation du bien loué”, in Les Baux. Commentaire pratique, Brussel, Kluwer, 1998, p. 105. 
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(artikel 1719, 3° BW)396. Ook  in het geval waarin  in de akte van eigendomsoverdracht een 

eerbiedigingbeding werd opgenomen en de verkrijger dit niet respecteert, zal de huurder nog 

steeds een vergoeding van de oorspronkelijke eigenaar kunnen vorderen. Het  feit dat deze 

laatste de lasten van zijn verbintenissen oplegt aan een derde, kan hem zelf immers niet van 

ontslaan van zijn verplichtingen397. 

 

III. CONCLUSIES EN BELEIDSOPTIES 

A. Algemeen 

Door een woninghuurovereenkomst  aan  te gaan,  verbindt de eigenaar  zich ertoe om  tijdelijk een 

genotsrecht met betrekking  tot een woning  toe  te kennen aan de huurder.   Het afsluiten van een 

huurovereenkomst verhindert de eigenaar echter niet om het eigendomsrecht op de woning tijdens 

de huurtijd te vervreemden aan een derde. Overeenkomsten doen daarbij in principe slechts rechten 

en verplichtingen ontstaan tussen de contractspartijen, terwijl derden er in beginsel geen voordelen 

kunnen uithalen, noch er nadelen van ondervinden.  De vraag rijst bijgevolg wat de gevolgen zijn voor 

de huurder, de oorspronkelijke verhuurder en de nieuwe eigenaar wanneer een huurwoning wordt 

vervreemd.  Het  antwoord  op  deze  vraag  hangt  samen  met  de  tegenwerpbaarheid  van  de 

overeenkomst.  Voor onderhandse akten zal de tegenwerpbaarheid dan weer afhankelijk zijn van het 

feit of de overeenkomst een vaste datum heeft verkregen.   

Met  de  invoering  van  de  Woninghuurwet  heeft  de  wetgever  de  tegenwerpbaarheid  van 

woninghuurovereenkomsten uitgebreid tot gevallen waarin de huurder de woning reeds zes maanden 

betrekt. Ook een  zogenaamd  ‘uitzettingsbeding’  zal geen uitwerking  kennen. Met deze bijzondere 

beschermingsregeling beoogde men in de eerste plaats om de woonzekerheid van de huurder en zijn 

gezin  te  versterken.  Daarnaast  zal  ook  de  oorspronkelijke  verhuurder  worden  beschermd  tegen 

vorderingen wegens het miskennen van de verplichting om de huurder een rustig genot te verschaffen. 

Juridisch  betekent  de  tegenwerpbaarheid  immers  dat  de  nieuwe  eigenaar wordt  verplicht  om  de 

woninghuurovereenkomst te respecteren en verder uit te voeren, hoewel hij ze niet zelf is aangegaan. 

B. Voorbeelden uit het buitenland  

B.1  Gevolgen van de vervreemding van de huurwoning in Nederland 

Artikel 226 NBW stelt dat bij overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft 

de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst overgaan op de verkrijger. 

Hetzelfde geldt bij vestiging of overdracht van een zelfstandig recht van vruchtgebruik, erfpacht of 

opstal. In vergelijking met het Belgische recht is de verplichting om de lopende huurovereenkomst te 

eerbiedigen  dus  niet  afhankelijk  van  het  bestaan  van  een  vaste  datum  of  van  andere 

drempelvoorwaarden,  zoals de vereiste dat de huurder de woning  reeds minstens gedurende een 

bepaalde  periode  betrekt  (cfr.  Artikel  9 Woninghuurwet).  De  verkrijger  zal  evenwel  niet  in  alle 

verbintenissen van de oorspronkelijke eigenaar‐verhuurder treden. Hij is met name slechts gebonden 

door die bedingen van de huurovereenkomst, ‘die onmiddellijk verband houden met het doen hebben 

van het gebruik van de zaak tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie’. Hiermee wordt 

                                                            
396 Cass. 19 oktober 1990, Arr. Cass., 1990‐91, p. 203. 
397 Cass. 29 november 1917, Pas., 1918, I, p. 145. 
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bijvoorbeeld  bedoeld  dat  de  verkrijger  niet  gebonden  zal  zijn  door  de  afspraak  tussen  de 

oorspronkelijke verhuurder en de huurder waarbij deze laatste een fietsenstalling mag gebruiken, die 

geen deel uitmaakt van het verhuurde goed398.  

B.2  Gevolgen van de vervreemding van de huurwoning in Frankrijk 

In de  Franse Wet  van 6  juli 1989  is niets  voorzien omtrent de  vervreemding  van de huurwoning, 

waardoor de algemene bepalingen van de Code Civil van toepassing zijn  (artikel 1743 et seq. Code 

Civil). Analoog met het Belgische  recht  zal de  tegenwerpbaarheid en de vaste dagtekening van de 

overeenkomst dus doorslaggevend zijn bij vervreemding van de huurwoning. Daarnaast kan worden 

opgemerkt dat artikel 15 van de Wet van 6 juli 1989 hoe dan ook toch een zekere bescherming verleent 

bij vervreemding, met name door  te voorzien  in een wettelijk voorkooprecht  ten voordele van de 

huurder, evenals een bijzondere opzeggingsregeling. 

C. Naar een Vlaamse regeling inzake de gevolgen van de vervreemding van de huurwoning? 

C.1  Bevoegdheidsrechtelijke aspecten 

De relevante regels  inzake de gevolgen van de vervreemding van de huurwoning   maken op heden 

deel uit van het verbintenissenrecht, het algemeen huurrecht en de Woninghuurwet. Niets belet de 

decreetgever echter om  voor de huur  van  voor bewoning bestemde goederen of delen  ervan een 

Vlaamse  regeling  uit  te  werken.  Hoewel  de  federale  regelgever  bevoegd  blijft  om  in  het 

verbintenissenrecht en het algemeen huurrecht in te grijpen, zijn de gewesten immers bevoegd voor 

de totaliteit van de specifieke regels inzake woninghuur. De Vlaamse bepalingen zullen als lex specialis 

bovendien voorrang krijgen op de principes van het algemeen verbintenissenrecht en het algemeen 

huurrecht399.  De  regelgeving  omtrent  de  Hypotheekwet  blijft  daarentegen  een  federale 

aangelegenheid. Voor woninghuurovereenkomsten voor een periode van meer dan negen jaar moet 

dan ook worden verwezen naar discussie die hieromtrent is ontstaan (cfr. ‘C.2 Hypotheekwet’). 

C. 2  Kernelementen voor een Vlaamse regeling 

Op basis van de bovenstaande bevindingen  lijken volgende aspecten en  (bestaande) knelpunten  in 

overweging te worden genomen. 

‐ Bescherming bij overdracht van de woning: de voornaamste beleidsvraag houdt verband met de 

wenselijkheid  van  een  eventuele  uitbreiding  van  de  beschermingsregeling  van  artikel  9 

Woninghuurwet.  Voor  overeenkomsten  zonder  vaste  dagtekening  geldt  immers  een 

drempelvoorwaarde, die inhoudt dat de huurder de woning reeds zes maanden moet betrekken 

vooraleer  de  overeenkomst  tegenwerpbaar  wordt  aan  derden.  Wanneer  niet  aan  deze 

voorwaarde is voldaan, dan kan de verkrijger de huurder uitzetten. Indien de drempelvereiste wel 

is vervuld maar de overeenkomst geen vaste dagtekening heeft, dan verkrijgt de nieuwe eigenaar 

nog steeds een bijzondere opzeggingsmogelijkheid, die eruit bestaat dat binnen de drie maanden 

na de  eigendomsoverdracht  een opzegging  kan worden betekend onder de  voorwaarden  van 

                                                            
398 HAFFNER, M., VAN DER VEEN, M., BOUNJOUH, H. & PLOEGER, H., TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi‐
level Europe. National Report for the Netherlands, Brussels, European Commission, 2014, p. 100‐101. 
399 Parl. St. Senaat 2012‐13, nr. 5‐2232/1, p. 82, 88 en 95 en VERMEIR, D. & HUBEAU, B., “De regionalisering van de 
woninghuur: naar een Vlaams huurrecht?”, in Velaers, J. (ed.), De zesde staatshervorming: bevoegdheden, 
middelen en instellingen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 476‐482. 
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artikel 3,  §§  2  tot 4 Woninghuurwet, met  een  verkorte opzeggingstermijn  van drie maanden. 

Vastgesteld kan ook worden dat de registratie van de huurovereenkomst, die de meest voor de 

hand  liggende manier vormt om een vaste datum te verkrijgen, een verplichting  is die wettelijk 

gezien bij de verhuurder  rust. Het niet‐nakomen van de verhuurdersverplichtingen kan dus tot 

gevolg hebben dat huurovereenkomst geen vaste dagtekening heeft en de huurder de woning 

moet verlaten bij vervreemding ervan. Hoewel de huurder steeds de mogelijkheid heeft om de 

woninghuurovereenkomst zelf ter registratie aan te bieden,  lijkt de Woninghuurwet op dit vlak 

enigszins  inconsequent.  De  vraagt  rijst  dan  ook  of  het  omwille  van  het  versterken  van  de 

woonzekerheid niet aangewezen is om de beschermingsregeling uit te breiden, zodat de verkrijger, 

naar  Nederlands  voorbeeld,  steeds  in  de  rechten  en  plichten  treedt  van  de  oorspronkelijke 

verhuurder.  

‐ Juridisch‐technische  knelpunten:  ongeacht  de  aangehaalde  principiële  vraag,  blijkt  uit  de 

rechtspraktijk dat de huidige  regeling  in de Woninghuurwet ook  te  kampen heeft met enkele 

knelpunten  van  juridisch‐technische  aard.  Het  gaat meer  bepaald  om  (a)  de  vereiste  dat  de 

huurder  de  woning  reeds  zes  maanden  moet  ‘betrekken’;  (b)  de  vereiste  van  een  vaste 

dagtekening  ‘voor  de  vervreemding’  van  de  huurwoning;  (c) de  regeling bij  opzegging  zonder 

motief maar met betaling van een vergoeding; (d) de mogelijkheid tot opzegging van kortlopende 

overeenkomsten; (e) het tijdstip van de eventuele opzegging door de verkrijger; (f) het lot van de 

huurwaarborg bij overdracht van de woning; (g) de vordering tot ontbinding; (h) de vergoeding 

voor huurschade; en  (i) de mogelijkheid  tot het opleggen van een  termijn van  respijt  (cfr.  ‘C.1 

Woninghuurwet’  en  ‘D.  Toepassingen  in  de  rechtspraktijk’).  Daarnaast  blijkt  de  simultane 

toepassing van de Woninghuurwet en de Hypotheekwet ook  tot discussies  te  leiden voor wat 

betreft  woninghuurovereenkomsten  voor  een  periode  van  meer  dan  negen  jaar  (cfr.  ‘C.2 

Hypotheekwet’). Omwille van de rechtszekerheid kan worden aanbevolen dat de decreetgever de 

voornoemde aspecten verduidelijkt. 
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