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Het voorliggende onderzoeksrapport kadert in de zesde staatshervorming die door het 

Regeerakkoord van de federale regering van 1 december 2011 in het vooruitzicht werd gesteld. Het 

doel is daarbij om de deelgebieden een grotere autonomie te verlenen om de eigen problemen op te 

lossen en op die manier beter bestuur te bereiken. Geheel in lijn met eerdere staatshervormingen 

gaat het daarbij om een beweging van centrifugale aard, waarbij bevoegdheden worden 

overgedragen van het federale niveau naar de deelgebieden. Voor het beleidsveld Wonen gaat het 

dan vooral om de bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur, naast bepaalde fiscale uitgaven en de 

aangelegenheid van de prijzencontrole. 

Dergelijke bevoegdheidsoverdracht brengt voor het ‘ontvangende’ bestuursniveau evenwel een 

aantal uitdagingen met zich mee. In het rapport wordt dan ook nagegaan hoe de 

bevoegdheidsoverdracht best kan worden georganiseerd. Daarom wordt in eerste instantie de 

huidige bevoegdheidsrechtelijke problematiek geschetst, waarna vervolgens een voorstel gedaan 

wordt voor de toekomstige formulering van de bevoegdheidsverdelende regel. Daarnaast is er ook 

aandacht voor de integratie van de materie van de woninghuur in de Vlaamse regelgeving rond 

wonen en biedt het laatste deel van het rapport een aanzet om de toekomstige Vlaamse 

huurreglementering te stofferen. 

Graag wensen de onderzoekers hierbij ook een woord van dank uit te brengen aan de leden van de 

begeleidingsgroep die een constructief klankbord vormden en er voor zorgden dat het onderzoek in 

de juiste richting verliep. Een speciale vermelding gaat daarnaast uit naar de personen die werden 

geïnterviewd, met name Prof. Dr. Maarten Dambre, de heer Hugo Beersmans en Prof. Dr. Nicolas 

Bernard. Vanuit hun jarenlange ervaring verstrekten ze bijzonder waardevolle inzichten bij het tot 

stand brengen van dit rapport. 

  



 
6 

Inhoud 

DEEL I: SITUERING VAN DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT 

I. Managementsamenvatting ................................................................................................... 8 

II. Het grondrecht op wonen ................................................................................................... 10 

A. De dimensies van een behoorlijke huisvesting ......................................................................... 10 

B. De afdwingbaarheid van het recht op behoorlijke huisvesting ................................................ 11 

1. Algemene principes ............................................................................................................... 11 

2. Het standstill-beginsel in het licht van de geplande bevoegdheidsoverdracht .................... 12 

C. De realisatie van het grondrecht binnen de Belgische staatsstructuur .................................... 13 

III. De Vlaamse Wooncode ....................................................................................................... 13 

A. De gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting ..................................................................... 13 

B. De Vlaamse wooncode: doelstellingen en instrumenten ......................................................... 14 

IV. De woningmarkt: een beknopte stand van zaken ................................................................. 15 

V. De verpubliekrechtelijking van het private huurrecht ........................................................... 17 

A. De bevoegdheidsverdeling op vlak van het huisvestingsrecht ................................................. 17 

B. Interferenties tussen de gewestelijke en de federale bevoegdheidssfeer inzake woninghuur 18 

1. De woonkwaliteitsreglementering ........................................................................................ 18 

2. De renovatiehuurovereenkomst ........................................................................................... 20 

3. De premiereglementering ..................................................................................................... 20 

4. Het bepalen van richthuurprijzen ......................................................................................... 21 

VI. De bevoegdheidsoverdracht van de woninghuur ................................................................. 21 

A. Relatie met artikel 23 van de Grondwet ................................................................................... 21 

B. De verhouding tot andere te regionaliseren bevoegdheden inzake woonbeleid ..................... 23 

1. De huurprijsreglementering .................................................................................................. 23 

2. De pacht en de handelshuur ................................................................................................. 25 

3. Overheveling van de fiscale uitgaven .................................................................................... 26 

C. Analogie met de bevoegdheidsoverdracht inzake jeugdbescherming ..................................... 27 

D. Conclusie 28 

VII. De bevoegdheid inzake huisvesting ..................................................................................... 31 

A. Omschrijving van de materie van de woninghuur .................................................................... 31 

B. Interdependenties met gemeenschapsbevoegdheden ............................................................ 32 

1. Bijzondere woonvormen ....................................................................................................... 32 

C. Interdependenties met federale materies ................................................................................ 34 

1. Opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen .................................. 34 

2. Registratierechten ................................................................................................................. 35 

3. De verhouding met het algemeen huurrecht........................................................................ 38 

4. Het procesrecht ..................................................................................................................... 40 

VIII. De formulering van de bevoegdheidsverdelende regel ......................................................... 41 

A. ‘Het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen’ d.d. 5 maart 2008 .. 41 

B. Een opsomming van de over te dragen bijzondere regels? ...................................................... 42 

C. Naar een algemene formulering ............................................................................................... 44 



 
7 

D. Een voorstel van globale formulering ....................................................................................... 44 

E. Een voorstel voor een bijkomende bevoegdheidsoverdracht inzake registratierechten ......... 46 

IX. Naar een Vlaamse huurcode of een woninghuurdecreet?..................................................... 49 

A. Integratie in het Burgerlijk Wetboek ......................................................................................... 49 

B. Integratie in de Vlaamse Wooncode ......................................................................................... 53 

C. Een Vlaams Huurdecreet ........................................................................................................... 55 

D. Samenvatting ............................................................................................................................. 57 

X. Inbedding in de Vlaamse administratie ................................................................................ 58 

A. Algemeen 58 

B. Een interne bevoegdheidsproblematiek? ................................................................................. 59 

XI. Het overgangsrecht ............................................................................................................. 60 

A. Algemene principes ................................................................................................................... 60 

B. Aanbevelingen ........................................................................................................................... 61 

XII. Algemene situering ............................................................................................................. 65 

XIII. De registratie van de huurovereenkomst ............................................................................. 65 

XIV. Een schriftelijke huurovereenkomst met drie verplichte bijlagen .......................................... 69 

A. De verplichting om de woninghuurovereenkomst schriftelijk vast te leggen .......................... 69 

B. De plaatsbeschrijving ................................................................................................................ 72 

C. De vulgariserende bijlage .......................................................................................................... 73 

D. De elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid ............................. 74 

XV. Wijzigingen met betrekking tot de staat van het gehuurde goed .......................................... 74 

XVI. Drie systemen van huurwaarborg ........................................................................................ 77 

XVII. De vermelding van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten in elke officiële of 

publiekelijke mededeling ............................................................................................................ 80 

XVIII. De bemiddelingskosten door een derde voor de verhuring ........................................... 82 

XIX. Algemene situering ............................................................................................................. 83 

XX. Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur ........................................................ 84 

XXI. Overige relevante bepalingen met betrekking tot het woninghuurrecht .............................. 104 

 

  



 
8 

I. Managementsamenvatting 

De geplande zesde staatshervorming voorziet in een verdere bevoegdheidsoverdracht naar de 

gewesten. Voor het beleidsveld Wonen gaat het vooral om de materie van de woninghuur, naast de 

prijsreglementering en bepaalde fiscale uitgaven. Ondanks het streven naar homogene en exclusieve 

bevoegdheidspakketten bij de opeenvolgende staatshervormingen, werd de materie van de 

huisvesting immers niet integraal overgedragen naar de gewesten. Belangrijke aangelegenheden 

bleven tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren, waardoor in de praktijk storende 

overlappingen en tegenstrijdigheden ontstonden tussen reglementeringen van beide 

bestuursniveaus. De gewesten hebben tot op heden bovenal niet de instrumenten in handen om een 

coherent en krachtdadig huisvestingsbeleid te kunnen voeren. De decreetgever tracht nochtans om 

de private huurmarkt zoveel mogelijk bij haar beleid te betrekken, terwijl ook deze markt zelf met 

uiteenlopende problemen te kampen heeft. De vraag stelt zich dan ook hoe de geplande 

staatshervorming best kan bijdragen tot een efficiëntere bevoegdheidsverdeling. Dit ten einde tot 

beter bestuur te komen en finaal het grondrecht op een behoorlijke huisvesting verder te kunnen 

realiseren. 

Rekening houdend met de negatieve gevolgen van een gefragmenteerde bevoegdheidsverdeling en 

het feit dat de technieken van het coöperatief federalisme niet in staat blijken om tot een 

gecoördineerd beleid te komen, moet in de mate van het mogelijke alleszins gestreefd worden naar 

het tot stand brengen van homogene bevoegdheidspakketten. Voor de materie van de woninghuur 

bevindt een logisch aanknopingspunt zich daarbij in de gewestelijke bevoegdheidssfeer, gelet op de 

eerdere regionalisering van de bevoegdheid inzake huisvesting en het feit dat de woonproblematiek 

meer verband houdt met typische deelgebieden-bevoegdheden. Een optimale 

bevoegdheidsverdeling zou dan ook zoveel mogelijk deelaspecten van de materie huisvesting aan de 

gewestelijke bevoegdheidssfeer moeten toevertrouwen, of toch voor zover het gaat om 

aangelegenheden die een functioneel geheel vormen. Door een bijkomende 

bevoegdheidsoverdracht kunnen voor andere overheden evenwel net minder homogene 

bevoegdheidspakketten ontstaan. Bij de beoordeling van de impact van de bevoegdheidstoewijzing 

moet dan ook met alle betrokken bestuursniveaus rekening worden gehouden. 

Voor de formulering van de bevoegdheidsverdelende regel wordt in het voorliggende rapport 

evenwel een ruime benadering voorgesteld die niet begrensd wordt door het toepassingsgebied van 

de huidige Woninghuurwet. De bevoegdheidsoverdracht zou dan namelijk beperkt blijven tot de 

woning-hoofdverblijfplaats, terwijl onder meer ook tijdelijke opvanginitiatieven, (studenten)kamers, 

tweede verblijfplaatsen en vakantiewoningen nauw verbonden zijn met de gewestelijke bevoegdheid 

inzake huisvesting. Door de loutere overdracht van de Woninghuurwet zouden bovendien ook 

tegenstrijdigheden kunnen ontstaan met de regels van het algemeen huurrecht. Verder wordt in 

tegenstelling tot eerdere voorstellen niet uitgegaan van een lijst van over te dragen regels, maar 

wordt veeleer de keuze voor een conceptuele benadering beargumenteerd. Het gebruik van een 

opsomming heeft immers tot gevolg dat de bevoegdheidsoverdracht slechts betrekking heeft op de 

uitdrukkelijk opgesomde aangelegenheden, terwijl niet-aangehaalde aangelegenheden tot de 

residuaire bevoegdheid van de federale overheid zouden blijven behoren. Door te kiezen voor een 

conceptuele benadering worden toekomstige problemen daarentegen vermeden wanneer de 

uitwerking van een nieuwe regel zich zou opdringen. 
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Daarnaast wordt ook een bijkomende bevoegdheidsoverdracht inzake de registratie van 

huurovereenkomsten van voor bewoning bestemde goederen voorgesteld. Door het feit dat de 

registratie van dit type van huurovereenkomsten momenteel gratis is, heeft de registratie voor de 

federale overheid (fiscaal) immers geen betekenis meer. De formaliteit van de registratie kan voor de 

decreetgever daarentegen wel een nuttig instrument zijn ter realisatie van de doelstellingen van het 

huisvestingsbeleid (woonzekerheid, bron van informatie). De staatshervorming kan tot slot ook een 

gelegenheid zijn om de raakvlakken met overige aangelegenheden bevoegdheidsrechtelijk 

duidelijker af te lijnen. Vooral voor de bijzondere woonvormen stelt zich de vraag in hoeverre deze 

materie kan gereglementeerd worden vanuit de gemeenschappen (op basis van de bevoegdheid 

inzake bijstand aan personen), dan wel door de gewesten (vanuit de bevoegdheid inzake 

huisvesting). 

Na de bevoegdheidsoverdracht zal de decreetgever alleszins een woninghuurreglementering kunnen 

aannemen op maat van het Vlaamse Gewest. Daarmee krijgt de Vlaamse overheid een belangrijk 

instrument in handen om haar huisvestingsbeleid verder vorm te geven en de doelstellingen van het 

huurrecht hierop af te stemmen. Hierbij mag evenwel niet uit het oog verloren worden dat er voor 

de materie van de woninghuur raakvlakken bestaan met andere gewestelijke bevoegdheden. 

Daardoor lijkt de gewenste één-op-één relatie bij de administratieve organisatie alvast niet 

eenvoudig om te realiseren. Bovenal dreigt zonder de politieke wil tot samenwerking ook na de 

bevoegdheidsverdeling geen coherent beleid tot stand te kunnen komen. Legistiek zou er nochtans 

kunnen voor gekozen worden om in een huurdecreet een aantal gemeenschappelijke principes te 

ontwikkelen die van toepassing zijn op alle gewestelijke bijzondere huurregimes (naast de 

woninghuur dus ook voor de over te dragen bevoegdheden inzake pacht (beleidsdomein Landbouw) 

en handelshuur (beleidsdomein Economie)). Ook de integratie van het Vlaamse woninghuurrecht in 

het Burgerlijk Wetboek of in de Vlaamse Wooncode biedt echter voordelen. Zo verdienen ook de 

samenhang met het algemeen verbintenissenrecht en de overige Vlaamse reglementering de nodige 

aandacht om tot een toegankelijke en coherente regelgeving te komen.  

In functie van de toekomstige Vlaamse huurreglementering omvat het rapport tenslotte nog een 

evaluatie van recente wetswijzigingen en een duiding bij de huidige bepalingen van de 

Woninghuurwet. Daarnaast kunnen nog drie inhoudelijke aanbevelingen gemaakt worden. Zo zal de 

decreetgever in eerste instantie moeten rekening houden met het grondwettelijk erkende standstill-

beginsel. De aanname van de nieuwe regels mag op basis van dit principe met name geen afbreuk 

doen aan het bestaande beschermingsniveau van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting. 

Daarnaast vereisen de beginselen van behoorlijke wetgevingstechniek dat ook het vertrouwens-en 

rechtzekerheidsbeginsel wordt gerespecteerd en dat aan de burger een zekere overgangsperiode 

wordt verleend, zeker met het oog op lopende huurovereenkomsten. Tot slot is het bestaande 

woninghuurrecht tot stand gekomen in overleg met de sector. Ook in de toekomst moet consultatie 

van belanghebbenden worden bevorderd. Overleg draagt immers bij tot de transparantie en zorgt 

ervoor dat bij de besluitvorming alle relevante belangen aan bod komen. Zo ontstaat een draagvlak 

voor de uitvoering van de wet en wordt de naleving ervan positief beïnvloed. Om die reden strekt het 

tot aanbeveling om alvorens regelgevende initiatieven te ontwikkelen in samenspraak met de sector 

het huidige woninghuurrecht te evalueren en zo te komen tot de basis voor een breed gedragen, 

evenwichtig en stabiel Vlaams woninghuurrecht. 
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DEEL I : SITUERING VAN DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT 

II. Het grondrecht op wonen 

A. De dimensies van een behoorlijke huisvesting 

 

Sinds de grondwetsherziening van 1994 zijn in artikel 23 van de Belgische Grondwet een aantal 

sociaal-economische grondrechten ingeschreven, waaronder het recht op behoorlijke huisvesting. 

Artikel 23 van de Grondwet stelt meer bepaald dat iedereen het recht heeft om een menswaardig 

leven te leiden en dat de wet, het decreet of de ordonnantie daartoe de economische, sociale en 

culturele rechten waarborgen, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen, rekening 

houdend met de overeenkomstige plichten. Die economische, sociale en culturele rechten omvatten 

inzonderheid het recht op een behoorlijke huisvesting1. 

Samen met andere sociaal-economische grondrechten wil het grondrecht op een behoorlijke 

huisvesting de verworvenheden van de sociale welvaartstaat bestendigen. In de Belgische rechtsorde 

vormt het een onderdeel van het recht om een menswaardig bestaan te leiden. Tijdens de 

voorbereidende werkzaamheden werd uitvoerig gewezen op het belang van dit specifieke 

grondrecht. Naast het feit dat huisvesting één van de meest elementaire levensbehoeften van de 

mens zou vormen, wordt in de parlementaire stukken ook het verband gelegd met armoede, 

gezondheid, onderwijsprestaties en het harmonieus samenleven tussen de verschillende 

bevolkingsgroepen2. 

De Grondwet zelf geeft echter geen gedetailleerde definitie van wat onder dit recht precies moet 

worden verstaan. Omtrent de exacte invulling is dan ook een stortvloed aan literatuur verschenen. 

Volgens een enge interpretatie zou een ‘behoorlijke’ huisvesting enkel betrekking hebben op 

kwaliteitsaspecten, en dan vooral als minimumvoorwaarden, terwijl voorstanders van een ruimere 

interpretatie ervoor pleiten om naast de kwaliteit van de woning ook rekening te houden met 

aspecten die verband houden met de woonkwaliteit. Het gaat dan veelal om de betaalbaarheid van 

het wonen, de woonomgeving, het recht op een woning naar eigen keuze en het gunstig 

woonperspectief3. Duidelijk is hoe dan ook dat de grondwetgever met de toevoeging van het woord 

‘behoorlijk’ het grondrecht niet heeft willen beperken tot een ‘bakstenen’ dimensie, maar dat ook 

rekening moet gehouden worden met de kwaliteit van de huisvesting4.  

In de wetgeving bestaat alleszins een tendens om in te spelen op uiteenlopende dimensies van een 

behoorlijke huisvesting. Als voorbeeld kan verwezen worden naar een onderzoek van VERSAILLES, 

waarin de auteur vier componenten van het grondrecht op wonen distilleerde uit het toepasselijke 

sociale huurstelsel in Brussel en Wallonië: naast de kwaliteit en aangepastheid van de woning, is er 

                                                           
1
 Artikel 23, derde lid, 3° van de Gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, B.S. 17 februari 1994, ed. 2. 

2
 Parl. St. Senaat B.Z. 1988, nr. 100-10/5

E
, 12 (Voorstel Arts) en Parl. St. Senaat B.Z. 1988-89, nr. 100-10/2E, 10 

(voorstel Stroobant). 
3
 HUBEAU, B., “Het grondrecht op behoorlijke huisvesting” in DAMBRE, M., HUBEAU, B. en STIJNS, S., Handboek 

Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, p. 70 ev. 
4
 HUBEAU, B., “De hiërarchie tussen federale, gewestelijke en gemeentelijke regelgeving voor de 

woonkwaliteit: de nieuwe Brusselse huisvestingscode als case-study”, T.B.P., 2004, p. 195-212 
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ook aandacht voor de betaalbaarheid van de woning, de geschiktheid als gezinswoning en de 

woonzekerheid5.  

B. De afdwingbaarheid van het recht op behoorlijke huisvesting 

1. Algemene principes 

 

Minstens even relevant als de vraag naar de componenten van het recht op een behoorlijke 

huisvesting, is de discussie omtrent de afdwingbaarheid en de rechtsgevolgen die het grondrecht 

met zich meebrengt. Tijdens de parlementaire voorbereiding is regelmatig gesteld dat de rechten 

opgenomen in artikel 23 van de Grondwet geen directe werking hebben. De (grond)wetgever 

vreesde in feite zich anders belangrijke bijkomende verplichtingen op de nek te zullen halen. Ook in 

de literatuur wordt gesteld dat het grondrecht onvoldoende duidelijk en precies is geformuleerd om 

rechtstreekse werking te kunnen hebben, zodat de burger er geen subjectief en afdwingbaar recht 

kan aan ontlenen. Toch houdt dit niet in dat het recht op wonen zonder betekenis blijft.  

Zo wordt wel aanvaard dat het te verwachten optreden van de diverse regelgevers door het 

grondrecht mee wordt vorm gegeven en dat het in feite op die manier een inspiratiebron vormt. De 

Grondwet bepaalt met name niet hoe het recht op een behoorlijke huisvesting moet worden 

ingevuld, maar houdt wel een positieve verplichting in voor de overheid om minstens een beleid te 

ontwikkelen waardoor deze doelstelling kan worden gerealiseerd. Niet toevallig is er sinds de 

invoeging van het recht op een behoorlijke huisvesting in de Grondwet dan ook een sterke toename 

merkbaar van diverse wetgevende bepalingen die aan het grondrecht mee vorm geven, terwijl in de 

periode voordien de aandacht veelal beperkt bleef tot het in de hand houden van de huurprijzen en 

het waarborgen van een minimum duurtijd aan de huurder6. Daarnaast wordt ook aanvaard dat de 

rechter bij de interpretatie van de wet moet rekening houden met de sociale grondrechten en dit 

zowel in de context van de sociale huisvesting als voor de private huurovereenkomsten. Wanneer 

een wet, decreet of ordonnantie voor verschillende lezingen vatbaar is, moet de rechter bijgevolg de 

meest grondwetsconforme interpretatie volgen7.  

Verder wordt het bestaan van een zogenaamde standstill-verplichting wel degelijk erkend. Op basis 

van dit principe mag de overheid geen beleid voeren dat een achteruitgang betekent voor het 

betrokken grondrecht. Er geldt dus een negatieve verplichting of een verbod om tegen de 

totstandkoming van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting in te gaan8. De overheid heeft 

met andere woorden wel een ruime beleidsvrijheid om het recht op wonen te realiseren, maar deze 

vrijheid is naar onder toe beperkt. Naar analogie met de rechtspraak die zich heeft ontsponnen in 

kader van het milieurecht9 en het recht op sociale bijstand10 kan dan ook worden verwacht dat 

                                                           
5
 VERSAILLES, P., “Le Logement social et le droit au logement”, in X, Logement social: un état des lieux pour 

demain, Brussel, La Charte, reeks Loi et Société, 1999, p. 229-233. 
6
 DAMBRE, M., “Over huurgenot en woningkwaliteit” in X., Overeenkomstenrecht 1999-2000, XXVIste 

postuniversitaire cyclus Willy Delva 1999-2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 269 ev. 
7
 DE SMEDT, P., HUBEAU, B. en JANSSENS, E., Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse wooncode, 

Brugge, Die Keure, 2007, p. 19. 
8
 MAES, G., “Het standstillbeginsel in verdragsbepalingen en in artikel 23 G.W.: progressieve (sociale) 

grondrechtenbescherming”, R.W., 2005-06, p. 1081-1094. 
9
 Grondwettelijk Hof 14 september 2006, nr. 135/2006. 

10
 Grondwettelijk Hof 27 november 2002, nr. 169/2002. 
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wanneer de overheid voor het huisvestingsbeleid initiatieven zou ontwikkelen die aan de 

rechtsonderhorige een minder verregaande bescherming zouden verlenen, deze initiatieven 

vernietigbaar zullen zijn door het Grondwettelijke Hof en de Raad van State11.  

2. Het standstill-beginsel in het licht van de geplande bevoegdheidsoverdracht 
 

Na de bevoegdheidsoverdracht van een deel van de private huurwetgeving naar de gewesten zal dit 

betekenen dat op gewestelijk niveau geen nieuwe regeling mag aangenomen worden waarbij het 

bestaande beschermingsniveau er op achteruit gaat12.  

Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 101/2008 over een aantal nieuwe bepalingen in 

de sociale huurreglementering in het Vlaams Gewest. Eén van de aangevochten wijzigingen betrof de 

invoering van een uitdrukkelijk ontbindend beding in de typehuurovereenkomst voor sociale huur13, 

terwijl op basis van artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek een expliciet verbod geldt op dergelijk 

beding. De verzoekers beargumenteerden dat de invoering van het genoemde beding een schending 

zou uitmaken van de standstill-verplichting, aangezien door de nieuwe regeling een aanzienlijke 

vermindering van het bestaande beschermingsniveau tot stand zou gebracht worden. Het 

Grondwettelijk Hof deed in zijn beoordeling geen uitspraak over het standstill-beginsel zelf, maar 

oordeelde wel dat ‘de decreetgever geen afbreuk mag doen aan de woonzekerheid in de sector van 

de sociale huisvesting’ en dat het om het beoogde doel te bereiken niet noodzakelijk is dat ‘de sociale 

huurders de waarborg te ontnemen die wordt gevormd door het optreden van de rechte vóór een 

eventuele beëindiging van de huurovereenkomst’.  

Zonder het standstill-beginsel uitdrukkelijk te vernoemen vergelijkt het Hof dus wel degelijk de 

situatie van de rechtsonderhorige voor en na de wetswijziging. Daarbij werd tot een schending van 

artikel 23 van de Grondwet besloten omdat de maatregel niet redelijk te verantwoorden valt in het 

licht van het grondwettelijke gewaarborgde recht op een behoorlijke huisvesting. De decreetgever 

mag bij de uitoefening van haar bevoegdheden dus niet kennelijk onredelijk te werk gaan en ziet 

haar beleidsmarge wel degelijk beperkt wanneer grondrechten dreigen geschonden te worden14.  

Doorgaans stelt het Hof dat er sprake is van een schending wanneer zich ‘een aanzienlijke 

achteruitgang’ voordoet, die bovendien niet kan gerechtvaardigd worden op basis van ‘redenen die 

verband houden met het algemeen belang’15. Volgens HUBEAU en VANDROMME betekent dit dat het 

principieel niet uitgesloten is om het beschermingsniveau te verminderen, maar dat het in de praktijk 

niet haalbaar zal zijn om dit redelijk te verantwoorden. Het standstill-beginsel zal in het kader van het 

grondwettelijke recht op een behoorlijke huisvesting dan ook de facto moeten nageleefd worden16. 

Er wordt dan ook gesproken van een ‘relatieve’ standstill-verplichting. Na de regionalisering van de 

                                                           
11

 DE SMEDT, P., HUBEAU, B. en JANSSENS, E., Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse wooncode, 
Brugge, Die Keure, 2007, p. 66. 

12
 HUBEAU, B., “Het recht op wonen als sociaal grondrecht” in HUBEAU, B. en DE LANGE, R. (ed.), Het grondrecht op 

wonen. De grondwettelijke bescherming van het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1995, p. 70 ev. 

13
 Wijziging van artikel 92, §1, 6° Van de Vlaamse Wooncode door het Decreet van 15 december 2006, B.S. 19 

februari 2007. 
14

 Grondwettelijk Hof 10 juli 2008, nr. 101/2008, R.W. 2008-09n p. 1123, noot HUBEAU, B., “ De rechterlijke 
tussenkomst bij de ontbinding van de sociale huurovereenkomst gerehabiliteerd”. 

15
 MAES, E., “Vlaamse Wooncode: Grondwettelijk Hof slaat en zalft”, Juristenkrant, 2008, nr. 173, p. 5 

16
 HUBEAU, B. en VANDROMME, T., “Kroniek van de sociale huisvesting (2003-2009)”, R.W., 2010-2011, p. 645. 
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private huurwetgeving zal er bij de invulling van een eigen, gewestelijke huurreglementering alleszins 

rekening moeten gehouden worden met het feit dat de afbouw van erkende rechten een schending 

van de Grondwet17 kan uitmaken. 

C. De realisatie van het grondrecht binnen de Belgische staatsstructuur 

 

Het recht op een behoorlijke huisvesting heeft de invloed van de opeenvolgende staatshervormingen 

ondergaan. Als uitgangspunt geldt dat het grondrecht dient geconcretiseerd te worden door de 

verschillende overheden die bevoegd zijn voor de materie van de huisvesting. Daarbij gelden 

uiteenlopende bevoegdheidsrechtelijke aanknopingspunten en dit zowel in de sectoriële als in de 

inhoudelijke betekenis. Zo is de federale overheid op heden bevoegd voor de reglementering inzake 

de private huurwetgeving, de gemeentewetgeving en het eigendomsrecht, terwijl de gewesten 

bevoegd zijn voor de sociale huisvesting en de gemeenschappen voor de bijzondere woonvormen. 

Inhoudelijk kan een zelfde besluit getrokken worden met betrekking tot de verschillende dimensies 

van een behoorlijke huisvesting. Ondanks het feit dat artikel 2 van de federale Woninghuurwet een 

aantal elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid vastlegt, ligt de regeling 

inzake de woonkwaliteit bijvoorbeeld voornamelijk vervat in de gewestelijke bevoegdheidssfeer. De 

bevoegdheid inzake reglementering van de betaalbaarheid van het wonen valt dan weer onder het 

federale prijsbeleid, terwijl de woonzekerheid afhankelijk is van het toepasselijke huurstelsel en 

derhalve federaal (het privaat huurrecht), gewestelijk (het sociaal huurrecht) of op niveau van de 

gemeenschappen (de bijzondere woonvormen) moet geregeld worden18.  

III. De Vlaamse Wooncode 

A. De gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting 

 

Krachtens artikel 6, §1 IV van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen behoren ‘de 

huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare reinheid en 

gezondheid’ in principe tot de bevoegdheid van de gewesten. In verschillende arresten heeft het 

Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de grondwetgever en de bijzondere wetgever aan de 

gemeenschappen en de gewesten de volledige bevoegdheid hebben willen toekennen tot het 

uitvaardigen van de regelen die eigen zijn aan de hun toegewezen bevoegdheden. Traditioneel wordt 

dan ook beklemtoond dat de bevoegdheid die aan de gewesten is toegekend inzake huisvesting en 

de politie van woongelegenheden die een gevaar opleveren voor de openbare reinheid en gezond als 

‘ruim’ en ‘volledig’ moet worden begrepen. In tegenstelling tot andere bevoegdheidsverdelende 

regels is in artikel 6, §1, IV B.W.H.I. immers geen expliciete uitzondering of beperking opgenomen19.  

Dit gegeven zou kaderen in het streven naar homogene bevoegdheidspakketten, waarbij 

beleidsaangelegenheden die een functioneel geheel vormen aan één beleidsniveau worden 

toegekend. Het uitgangspunt bij de opeenvolgende staatshervormingen was dan ook om exclusieve 

                                                           
17

 Daarnaast zou een afbouw van het bestaande beschermingsniveau ook in strijd kunnen zijn met 
verdragsrechtelijke verplichtingen, hetzij artikel 2,1 en 11, eerste lid van het ECOSOC-verdrag. 

18
 HUBEAU, B., “Het recht op wonen als sociaal grondrecht” in HUBEAU, B. en DE LANGE, R. (ed.), Het grondrecht op 

wonen. De grondwettelijke bescherming van het recht op huisvesting in Nederland en België, Antwerpen-
Apeldoorn, Maklu, 1995, p. 80 ev. 

19
 VELAERS, J., De Grondwet en de Raad van State, Antwerpen, Maklu, 1999, p. 742-748. 
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bevoegdheden toe te kennen en gedeelde of concurrerende bevoegdheden te vermijden20. Zoals 

verderop nog zal blijken is de bevoegdheidsverdeling inzake huisvesting in werkelijkheid minder 

eenduidig en is er veeleer sprake van gemengde of zelfs concurrerende bevoegdheden21. 

B. De Vlaamse wooncode: doelstellingen en instrumenten 

 

De concretisering van het recht op een behoorlijke huisvesting moet zoals gesteld alleszins gebeuren 

door de verschillende regelgevers die bevoegd zijn voor de materie van de huisvesting. Alle gewesten 

hebben daartoe een eigen wooncode aangenomen, waarin het grondrecht op uiteenlopende 

manieren is verankerd. In het Vlaamse Gewest heeft de decreetgever zijn verantwoordelijkheid 

onder andere genomen met de totstandkoming van de Vlaamse Wooncode22, die reeds tijdens de 

parlementaire voorbereiding beschouwd werd als de ‘grondwet’ voor het Woonbeleid.  

In de Vlaamse Wooncode wordt expliciet gesteld dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen en 

dat daartoe de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke 

woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid moet worden bevorderd (artikel 3 

Vlaamse Wooncode). De realisatie van het recht op wonen kan in feite beschouwd worden als 

ultieme doelstelling en toetssteen van het Vlaamse woonbeleid.  

Voor de precisering van de verschillende componenten van een ‘behoorlijke’ huisvesting werden 

verder bijzondere doelstellingen vastgelegd (artikel 4 Vlaamse Wooncode). Een opvallende 

vaststelling daarbij is dat de doelstellingen en instrumenten van de Vlaamse Wooncode het domein 

van de sociale huisvesting overstijgen. De Wooncode vertoont met name ook een grote 

betrokkenheid op de private huurmarkt23. Zo worden ook voor de particuliere markt 

woonkwaliteitsnormen opgelegd en wordt een deel van dit marktsegment gesocialiseerd door het 

systeem van sociale onderverhuring. De decreetgever leek dan ook te beseffen dat het nodig is om 

de particuliere huurmarkt bij het sociaal woonbeleid te betrekken om de finale doelstelling, met 

name de realisatie van het recht op een behoorlijke huisvesting, voor alle bewonersgroepen te 

kunnen bereiken24. Studies hadden immers aangetoond dat het sociale woningenbestand 

ontoereikend was om aan de woonbehoeften te voldoen. Daardoor bleef een belangrijk deel van de 

kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen aangewezen op de private huurmarkt, waar zij 

door een gebrek aan goedkope woningen evenwel vaak geconfronteerd worden met woningen van 

lage kwaliteit die verhuurd worden tegen een te hoge huurprijs25. 

De Vlaamse Wooncode heeft bijgevolg op de private huurmarkt willen interveniëren. Gelet op het 

voorgaande wou men daarbij niet toevallig enerzijds het aantal woningen die beschikbaar zijn aan 

sociale voorwaarden verhogen en anderzijds de kwaliteit van het woonpatrimonium aanpakken. 

Vooral de zorg om de kwaliteit van het bestaande woonpatrimonium werd echter het speerpunt van 

                                                           
20

 HUBEAU, B., Het Huisvestingsrecht in gewestelijk, gemeenschaps- en federaal perspectief, Brugge, Die Keure, 
1994, p. 304. 

21
 DAMBRE, M. en HUBEAU, B., Woninghuur, Antwerpen, Kluwer, 2002, p. 37. 

22
 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, B.S., 19 augustus 1997. 

23
 DE DECKER, P., GOOSSENS, L. en HUBEAU, B., “Uitgangspunten voor een hernieuwd en sturend woonrecht”, 

Planologisch Nieuws, 1995, p. 93. 
24

 Zie onder meer: HUBEAU, B., “Hoorzitting over de sociale mix en de leefbaarheid in de sociale huisvesting”, 
Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1498/1, p. 31 ev.. 

25
 DE SMEDT, P., “Het woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode. Enkele markante gevolgen van 

de Vlaamse Wooncode op de verhuring van een hoofdverblijfplaats”, T.O.G.O.R., 1999, p. 10 ev. 
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het Vlaamse Woonbeleid26. De decreetgever nam meer bepaald het initiatief tot de invoering van 

een uitgebreide woonkwaliteitsregeling. De kwaliteitsnormen zijn daarbij van toepassing op alle 

woningen, zowel op huur- als eigendomswoningen, en dit ongeacht ze een privaat of een sociaal 

statuut hebben. Voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd, geldt bovendien een 

systeem van conformiteitsattesten. 

Vanuit een bevoegdheidsrechtelijk oogpunt was de Raad van State dan ook van mening dat aan de 

gewesten een algemene bevoegdheid toekomt om initiatieven te nemen die er toe strekken om de 

huisvestingskwaliteit te stimuleren. In het kader van de verwezenlijking van de uiteenlopende 

gewestelijke kamerreglementeringen heeft de Raad van State meer concreet gesteld dat de 

bevoegdheid van de gewesten alle aspecten van het huisvestingsbeleid omvat die in het bijzonder 

verband houden met de kwaliteit van de woningen en de bescherming van de bewoners27. 

IV. De woningmarkt: een beknopte stand van zaken 

 

Ondanks de geleverde inspanningen moet vastgesteld worden dat voor bepaalde doelstellingen die 

vervat liggen in de Vlaamse Wooncode weinig vooruitgang is geboekt. Op het vlak van 

betaalbaarheid van het wonen is het bijvoorbeeld zo dat huurders nog steeds een groter deel van 

hun gezinsbudget spenderen dan eigenaars. Vooral bij kansarme gezinnen wordt de maximale 

woonquote van 30% niet zelden overschreden28. Wat de toegankelijkheid van het wonen betreft, 

bestond het sociale huurpatrimonium in 2007 verder nog steeds maar uit 5,6% van het totale 

woningaanbod, wat erg laag is in vergelijking met de omliggende landen. Vlaanderen wordt meer 

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

huurwoningen relatief gezien bijzonder laag is en ook het aantal private huurwoningen geleidelijk 

aan afneemt29. Toch is er ook een positieve noot: op vlak van woonkwaliteit worden wel degelijk 

resultaten geboekt en is er een afname van het aantal ongezonde woningen30. 

Vooral de situatie op de private huurmarkt is echter zorgwekkend. Recente studies tonen immers 

aan dat hier precariseringstendensen spelen. Op basis van de Woningschouwing en de Woonsurvey 

van 2005 blijkt dat de particuliere huurmarkt een steeds kleiner wordende markt uitmaakt. Nochtans 

is een substantieel deel van de sociaal-economisch zwakkere bewonersgroepen door een tekort aan 

sociale huisvesting aangewezen op de private huurmarkt voor zijn huisvestingsbehoeften. Als 

voornaamste reden voor deze tendens wordt aangehaald dat het aandeel van de eigenaar-bewoners 

op de totale woningmarkt steeds toeneemt door het traditioneel gevoerde huisvestingsbeleid dat 

gericht is op eigendomsverwerving. Huurwoningen worden daarentegen afgestoten omwille van de 

beperkte rentabiliteit, de onzekerheid van betaling en de administratieve en technische 

verplichtingen die aan de verhuurder worden opgelegd. De resterende huurwoningen zijn daarbij 

voornamelijk in handen van vele kleine, particuliere verhuurders, waaronder een aanzienlijk aandeel 
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 Parl. St. Vl. Parl., 1996-97, nr. 654/1, 5. 
27

 Advies RvS bij het voorstel van decreet “houdende reglementering van de kamerverhuring”, Parl. St. Vl. Parl. 
1992-93, nr. 332/1, p. 2. 

28
 DE DECKER, P., “Is wonen niet altijd te duur?”, Ruimte en planning, 2007, p. 3-9. 

29
 DAMBRE, M., De Huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de 

mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, Die Keure, p. 264. 
30

 DE SMEDT, P., HUBEAU, B. en JANSSENS, E., Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse wooncode, 
Brugge, Die Keure, 2007, p. 19. 
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gepensioneerden. De vrees bestaat dan ook dat de komende jaren nog meer woningen van de 

huurmarkt zullen verdwijnen.  

De huurders daarentegen vormen veeleer een diverse groep met een gemiddeld zwak en zwakker 

wordend profiel. De huursector functioneert in feite meer en meer als restsector waar voornamelijk 

bewoners terecht komen die weinig andere alternatieven hebben op de woningmarkt31. Als gevolg 

van het zwakker wordende profiel van de huurders nemen de risico’s voor de verhuurder alleen maar 

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

oplevert. Het aanbod aan huurwoningen kalft dan ook verder af, waardoor vooral de zwakste 

huurders verder in de problemen komen. Het aanbod aan sociale woningen is immers te laag, 

waardoor zij aangewezen blijven op de private huurmarkt. Door het onevenwicht dat aldus ontstaat 

tussen de vraag en het aanbod van goedkope particuliere woningen, blijft een harde kern van 

ondermaatse woningen verhuurd worden aan te hoge prijzen. Verder is de woonquote op de private 

huurmarkt sterk gestegen en ligt deze beduidend hoger dan voor eigenaars en sociale huurders. Ook 

de woonzekerheid is veel lager dan in andere segmenten van de woningmarkt32. Aangezien de kans 

klein lijkt dat de private huurmarkt deze neerwaartse spiraal op eigen kracht kan doorbreken, wordt 

in de literatuur gesteld dat een verder overheidsingrijpen gerechtvaardigd is33.  

Zo vindt men in een recent advies van de Vlaamse Woonraad34 aanbevelingen voor het 

Huisvestingsbeleid met het oog op het remediëren van de zorgwekkende situatie op de private 

huurmarkt. De voorstellen strekken er in eerste instantie toe om voldoende aanbod te creëren aan 

de hand van objectsubsidies en een beter doordachte woonfiscaliteit. Daarnaast blijft de kwaliteit 

van de private huurwoningen een aandachtspunt, zodat de Vlaamse Woonraad suggereert om de 

renovatie van het woningenpatrimonium verder te stimuleren en de woningkwaliteitsbewaking op 

peil te houden of zelfs te versterken. Ook het verzekeren van de betaalbaarheid van het huren door 

een verruiming van het systeem van de huursubsidie en de verzekering gewaarborgd wonen zou tot 

aanbeveling strekken, net als om meer zekerheid en ondersteuning te bieden aan huurders en 

verhuurders door middel van een centraal huurwaarborgfonds en gedifferentieerde intermediaire 

ondersteuning.  

Na de geplande bevoegdheidsoverdracht van delen van het private huurrecht, moet echter ook het 

gewestelijk woninghuurrecht nieuwe opportuniteiten bieden om de kwaliteit, de betaalbaarheid en 

de woonzekerheid van het wonen te verbeteren of te waarborgen en aldus het grondrecht op 

behoorlijke huisvesting verder te realiseren35. 

                                                           
31

 Parl. St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 672/1, p. 2 ev. 
32

 Zie WINTERS, S., “De Vlaamse private huurmarkt: pleidooi voor een beleid”, Ruimte en Maatschappij, 2010, p. 
30-56 en WINTERS, S. en DE DECKER, P., “Wonen in Vlaanderen: over kwaliteit, betaalbaarheid en 
woonzekerheid” in VANDERLEYDEN, L., CALLENS, M. en NOPPE, J., De sociale staat van Vlaanderen 2009, Brussel, 
Studiedienst van de Vlaamse regering, 2009, p. 199-234. 

33
 VANDENBROUCKE, P., BUYST, E., WINTERS, S., ELSINGA, M. HAFFNER, M. en HOEKSTRA, J. Naar een aanbodbeleid voor 

de Vlaamse private huurmarkt?, Departement RWO-Woonbeleid, Brussel, 2007. 
34

 VLAAMSE WOONRAAD, Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt (advies van 30 
september 2010), Brussel, VWR, 2010. 

35
 DAMBRE, M., “Woninghuur in Vlaamse handen: nieuwe kansen voor het grondrecht op behoorlijke 

huisvesting?”, ter perse. 
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V. De verpubliekrechtelijking van het private huurrecht 

A. De bevoegdheidsverdeling op vlak van het huisvestingsrecht 

 

Ondanks het streven naar homogene bevoegdheden en het feit dat de bevoegdheidsoverdracht die 

voorzien werd in artikel 6, §1 IV van de Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen als ruim en 

volledig beschouwd wordt, bevinden belangrijke bevoegdheden die verband houden met de materie 

van de huisvesting zich nog steeds in de federale bevoegdheidssfeer. Gedacht kan worden aan het 

strafrecht36 en het gerechtelijk recht37. Daarnaast blijft de federale wetgever ook bevoegd voor 

substantiële delen van de fiscaliteit en het burgerlijk recht, waaronder in het bijzonder de private 

huurwetgeving. Het regelen van de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder wordt 

daarbij als een residuaire bevoegdheid beschouwd die krachtens artikel 35 van de Grondwet 

toekomt aan de federale wetgever38.  

Naast de Vlaamse decreetgever heeft bijgevolg ook de federale wetgever zijn bijdrage willen leveren 

aan de realisatie van het recht op wonen. Parallel aan de gewestelijke kwaliteitsnormen heeft de 

federale wetgever bijvoorbeeld een eigen regeling aangenomen waarin elementaire vereisten van 

veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid worden vastgelegd waaraan een gehuurde woning dient 

te voldoen. Deze vereisten liggen vervat in artikel 2 van de Woninghuurwet en vloeien voort uit de 

voornoemde bevoegdheid van de federale wetgever om de aangelegenheid van de particuliere 

huurovereenkomsten te regelen. Meer specifiek zou deze bevoegdheid betrekking hebben op de 

mogelijkheid die de wetgever heeft om de verplichtingen van de verhuurder vast te leggen, 

waaronder de verplichtingen die verband houden met de staat van het verhuurder goed, te weten 

met de verplichting van de verhuurder om te ‘leveren’39. 

Gelet op het algemene streven naar exclusieve bevoegdheidspakketten bij de opeenvolgende 

staatshervormingen zou nochtans de vraag kunnen gesteld worden of de federale overheid nog 

bevoegd is om woonkwaliteitsnormen uit te vaardigen40. De afdeling wetgeving van de Raad van 

State heeft in een advies naar aanleiding van de totstandkoming van de wet tot wijziging van de 

Woninghuurwet evenwel duidelijk gesteld dat de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting geen 

afbreuk doet aan de bevoegdheid van de federale overheid om kwaliteitsnormen vast te stellen in 

kader van de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder, zelfs niet wanneer het gaat om 

een goed dat voor huisvesting is bestemd. De federale regelgever kan op grond van zijn residuaire 

bevoegdheid inzake private huur dus wel degelijk elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid 

en bewoonbaarheid vastleggen41. De federale overheid en de gewesten beschikken op dit vlak 

bijgevolg over een concurrerende bevoegdheid. 

                                                           
36

 Bijvoorbeeld de strijd tegen de ‘huisjesmelkerij’ houdt duidelijk verband met aangelegenheid van de 
woonkwaliteit. Zie : De wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd 
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen de praktijken van huisjesmelkers, B.S., 2 september 2005. 

37
 Op dit vlak zijn onder meer stappen ondernomen in de richting van de humanisering van de gerechtelijke 

uithuiszetting. Zie : Art. 1344sexies Ger. W. 
38

 Grondwettelijk Hof 17 juni 1998, nr. 73/98. 
39

 DAMBRE, M. en HUBEAU, B., Woninghuur, Antwerpen, Kluwer, p. 47. 
40

 Parl. St. Kamer 1990-91, nr. 1357/10, p. 46-47. 
41

 Advies RvS over het voorontwerp van wet “tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
huurovereenkomsten”, Parl. St. Kamer 1996-97, nr. 717/1, p. 24. 
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B. Interferenties tussen de gewestelijke en de federale bevoegdheidssfeer inzake woninghuur 

 

De huidige bevoegdheidsverdeling streefde naar de totstandkoming van homogene 

bevoegdheidspakketten, maar brengt in werkelijkheid dus zelfs niet alleen gedeelde bevoegdheden 

met zich mee: op specifieke terreinen is er sprake van het bestaan van concurrerende 

bevoegdheden. Daardoor ontstaat het risico dat voor dezelfde materie reglementeringen vastgesteld 

worden door verschillende regelgevers. In principe zullen deze regelingen wel autonoom staan ten 

opzichte van elkaar en zal bijvoorbeeld een inbreuk op een federale wet niet automatisch zal leiden 

tot een sanctionering op basis van gewestelijke regelgeving. Toch kunnen zij op dezelfde 

woonsituatie betrekking hebben en zal een simultane toepassing niet zelden leiden tot praktische 

problemen en ongewilde consequenties. 

1. De woonkwaliteitsreglementering 

De problemen die onstaan door de samenloop van gewestelijke en federale bepalingen komen allicht 

het duidelijkst aan het licht bij de reglementering omtrent de woonkwaliteitsnormen. De federale 

minimumnormen, die krachtens artikel 2 van de Woninghuurwet zijn vastgesteld in het koninklijk 

besluit van 8 juli 1997, stemmen namelijk grotendeels overeen met de kwaliteitsnormering van 

artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, zij het dat deze laatste meer precies geformuleerd werden42.  

Het sanctioneringssysteem van deze normen is echter zeer verschillend. De federale bepalingen 

hanteren immers een contractueel sanctioneringssysteem, terwijl in de Vlaamse reglementering 

administratieve en strafrechtelijke sancties worden voorzien. Ondanks het feit dat deze regelingen 

autonoom staan ten opzichte van elkaar, kan het overtreden van de Vlaamse, publiekrechtelijke 

normen dan ook gevolgen hebben voor de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder. 

Er wordt namelijk aangenomen dat de regionale woonkwaliteitsnormen van openbare orde zijn 

aangezien ze strafrechtelijk worden gesanctioneerd en verband houden met het algemeen belang43. 

Wanneer het gehuurde goed niet aan de gewestelijke normen voldoet, zal dit bijgevolg de absolute 

nietigheid van de overeenkomst met zich meebrengen. De woning kan dan immers niet het 

voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst. Deze nietigheid zal ambtshalve door de rechter 

moeten worden ingeroepen en geldt van bij de aanvang van het contract. De huurder zal in theorie 

zelfs alle door hem betaalde huurgelden kunnen terugvorderen gelet op het feit dat beide partijen in 

de situatie moeten gesteld worden van voor het afsluiten van de overeenkomst.  

Wanneer een woning niet voldoet aan de federale elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid 

en bewoonbaarheid, zijn de burgerrechtelijke gevolgen daarentegen helemaal anders. In dat geval 

dienen de gemeenrechtelijke sancties toegepast te worden bij niet-uitvoering van verplichtingen uit 

een wederkerige overeenkomst. De benadeelde partij zal de uitvoering in natura kunnen eisen, hetzij 

de uitvoering van werken om het goed in overeenstemming te brengen met de elementaire 
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vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, of de ontbinding van de overeenkomst met 

bijgaande schadevergoeding44. 

Het contractuele sanctiesysteem op basis van de Woninghuurwet wordt evenwel buiten werking 

gesteld bij een overtreding op de strengere Vlaamse kwaliteitsnormen. De absolute nietigheid die 

een overtreding op dit laatste systeem met zich meebrengt, moet immers ambtshalve door de 

rechter worden ingeroepen. De vaststelling van de nietigheid van bij de aanvang van de 

overeenkomst zal dan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst meer bestaat op het moment 

dat de rechter uitspraak moet doen, waardoor de huurder geen rechtsgrond meer heeft om 

bijvoorbeeld de uitvoering van werken te vorderen. Daarnaast beschikt hij ook over geen enkele titel 

om het goed nog langer te betrekken en zal de verhuurder kunnen eisen dat hij de woning verlaat. 

De verhuurder heeft op zijn beurt geen verhaal meer tegen eventuele beschadigingen die door de 

huurder werden veroorzaakt. Daarenboven wordt alleen de eigenaar-verhuurder verantwoordelijk 

gesteld voor het respecteren van de kwaliteitsnormen. Bij de beoordeling van de woning wordt dan 

ook geen rekening gehouden met het feit dat eventuele tekortkomingen kunnen voortvloeien uit de 

fout van de huurder, hoewel deze laatste burgerrechtelijk er wel toe gehouden is om 

huurherstellingen uit te voeren. De vraag moet bijgevolg gesteld worden of dit wel een adequaat 

sanctioneringssysteem is. De nietigheid van de huurovereenkomst biedt immers lang niet altijd een 

billijke of gewenste uitkomst, zelfs niet voor de beschermde partij, in casu de huurder45. 

In de rechtspraktijk blijken vrederechters er dan ook vaak niet voor gewonnen om zonder meer de 

nietigheid van de overeenkomst uit te spreken. Zo zal op grond van de theorie van de 

vermogensverschuiving zonder oorzaak soms wel een zekere bezettingsvergoeding worden 

toegekend aan de verhuurder, rekening houdend met de staat van de gehuurde woning en de ernst 

van de gebreken46. In weerwil van de heersende rechtspraak zijn er bovendien ook vonnissen terug 

te vinden die ingaan tegen de absolute nietigheid van de overeenkomst bij een inbreuk op de 

gewestelijke kwaliteitsnormen47. Ook in de rechtsleer wordt overvloedig de vraag gesteld of het 

geschetste sanctioneringssysteem om de genoemde redenen wel adequaat is48. Voorgesteld wordt 

onder meer om terug te grijpen naar nuancerende leerstukken uit het burgerlijk recht, zoals de 

relatieve nietigheid, de partiële nietigheid, de conversie en de bekrachtiging. Een meer geschikte 

oplossing zou er echter uit kunnen bestaan om net als in het strafrecht een moreel element te 

introduceren bij de administratieve afhandeling, en meer bepaald bij de beoordeling van de 

nietigheid van de overeenkomst. Daarbij zou dan omwille van billijkheidsredenen een onderscheid 

kunnen gemaakt worden naar gelang de verhuurder al dan niet schuldig is aan de vastgestelde 

inbreuk. Wanneer de verhuurder niet schuldig is, doordat hij bijvoorbeeld niet op de hoogte kon zijn 

van het gebrek en de huurder heeft nagelaten om hem in te lichten, zou er dan geen sprake zijn van 
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een ‘misdrijf’49 en zou de overeenkomst niet nietig moeten verklaard worden. De verhuurder zou dan 

ook niet geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van de nietigheid, zoals de terugbetaling 

van de huurgelden of het gebrek aan rechtsgrond om een vergoeding te eisen voor eventuele 

beschadigingen. Wanneer de verhuurder daarentegen tekortkwam in zijn verplichtingen als redelijke 

en voorzichtige verhuurder moet hij wel de gevolgen van de nietigheid dragen50.  

2. De renovatiehuurovereenkomst 

In artikel 8 van de Woninghuurwet wordt daarnaast een regeling uitgewerkt voor het geval waarin de 

huurder bereid is om op eigen kosten werkzaamheden uit te voeren aan het gehuurde goed in ruil 

voor een tegenprestatie van de verhuurder. Beide partijen zijn in wezen gebaat bij dergelijke 

overeenkomst en bovendien wordt op die manier ook bijgedragen aan de renovatie van het private 

woningenbestand. De werken kunnen daarbij uitgevoerd worden om de woning te verbeteren, maar 

ook om haar in overeenstemming te brengen met de federale woonkwaliteitsvereisten. De 

Woninghuurwet voorziet daartoe in artikel 2 een uitzondering op de regel dat reeds bij de aanvang 

van de overeenkomst moet voldaan zijn aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en 

bewoonbaarheid. Door een gebrek aan coördinatie zal dergelijke overeenkomst echter op gespannen 

voet staan met de gewestelijke woonkwaliteitsnormen. De renovatieovereenkomst zal namelijk 

nietig zijn wanneer er sprake is van een inbreuk op de Vlaamse kwaliteitsregeling. Het is dan ook 

maar de vraag of het zelfs nog maar mogelijk is om een renovatiehuurovereenkomst af te sluiten 

wanneer de staat van de gehuurde woning niet in overeenstemming is met de gewestelijke 

kwaliteitsnormen51. De verhuurder zal zich bij gebrek aan wettelijke oorzaak zelfs blootstellen aan de 

in de Vlaamse Wooncode voorziene strafsancties wanneer geen geldige renovatiehuurovereenkomst 

werd gesloten52. 

3. De premiereglementering 

De Vlaamse Wooncode voorziet naast een kwaliteitsreglementering, een sociaal huurstelsel en het 

institutioneel kader inzake het Vlaamse huisvestingsbeleid in een geheel van premies, subsidies en 

toelagen waarop sociale woonorganisaties en particulieren een beroep kunnen doen. Ook op dit vlak 

is de reglementering evenwel niet optimaal afgestemd op de federale woninghuurwetgeving53. 

Daarbij kan specifiek gedacht worden aan de herziening van de huurprijs, zoals voorzien in artikel 7 

van de Woninghuurwet. Krachtens dit artikel kunnen partijen aan de rechter om een herziening van 

de huurprijs vragen wanneer de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van 

nieuwe omstandigheden ten minste twintig percent hoger of lager is dan de eisbare huurprijs. 

Daarnaast kunnen er ook moeilijkheden zijn met de gegarandeerde woonzekerheid, die aan de 
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huurder wordt geboden wanneer hij premiegerechtigde renovatiewerken uitvoert, of aan het 

vervreemdingsverbod dat voorzien is in bepaalde premiereglementeringen54. 

4. Het bepalen van richthuurprijzen 

De bevoegdheid inzake de huurprijsreglementering valt zoals hierboven gesteld onder het federale 

prijsbeleid. Alleen voor de sociale woningen wordt aanvaard dat de bepaling van de huurprijzen tot 

de gewestelijke bevoegdheidssfeer behoort. Voor de private huurmarkt geldt echter nog steeds het 

principe van de contractvrijheid, waaraan de Woninghuurwet niet fundamenteel heeft willen 

raken55. Meer en meer trachten de gewesten evenwel om greep te krijgen op de betaalbaarheid van 

het wonen en meer specifiek op de overeengekomen huurprijs. Een voorbeeld hiervan is de 

invoering in het Kamerdecreet van zogenaamde ‘richtprijzen’. Hoewel het gaat om niet-bindende 

waardeschattingen die nog in de praktijk dienen te worden gebracht, kan dus ook op dit vlak 

vastgesteld worden dat er sprake is van interferenties tussen de gewestelijke en de federale 

bevoegdheden en een tendens tot verpubliekrechtelijking van de private huurverhouding. 

VI. De bevoegdheidsoverdracht van de woninghuur  

A. Relatie met artikel 23 van de Grondwet 

 

De aangehaalde voorbeelden tonen aan dat de interferenties tussen de gewestelijke en de federale 

regelgeving aanleiding geven tot uiteenlopende juridische knelpunten. Met de recente uitbreiding 

van het gewestelijke woonkwaliteitsinstrumentarium, waardoor een inbreuk op de kwaliteitsnormen 

voortaan een autonoom misdrijf uitmaakt en de mogelijkheid tot het instellen van een publieke 

herstelvordering werd ingevoerd56, werd de geschetste problematiek daarenboven alleen maar 

versterkt. Zo kan de herstelvordering voortaan ingesteld worden door partijen buiten de 

contractverhouding, zoals de wooninspectie en het College van Burgemeesters en Schepenen van de 

plaats waar de woning gelegen is, en dit zowel voor de strafrechter als voor de burgerlijke rechtbank. 

Wanneer de herstelvordering wordt ingeleid voor de strafrechter gelijklopend met een 

burgerrechtelijke vordering op basis van de Woninghuurwet, zal daarbij bovendien rekening moeten 

gehouden worden met het principe le criminel tient le civil en etat57. De burgerrechtelijke vordering 

zal dan meer bepaald geschorst worden tot zolang de publieke herstelvordering voor de strafrechter 

hangende is58. Hoewel een niet-strafrechtelijke afhandeling in de praktijk het meest frequent 

voorkomt en er zeker niet altijd simultaan sprake zal zijn van een burgerrechtelijke vordering op basis 

van het woninghuurrecht, kan in het algemeen toch gesproken worden van een steeds meer 

verregaande verpubliekrechtelijking van de private huurverhoudingen.  

De decreetgever wil daarbij net als de federale wetgever ingrijpen op diverse dimensies van het 

grondrecht op een behoorlijke huisvesting, zoals de kwaliteit en de betaalbaarheid van het wonen. 

                                                           
54

 DE SMEDT, P., HUBEAU, B., JANSSENS, E en PEETERS, L., De Vlaamse Wooncode, lokaal woonbeleid en 
woonkwaliteit, Brugge, Die Keure, 1999, p. 38. 

55
 DE SMEDT, P., “Het woninghuurrecht in de greep van de Vlaamse Wooncode. Enkele markante gevolgen van 

de Vlaamse Wooncode op de verhuring van een hoofdverblijfplaats”, T.O.G.O.R., 1999, p. 10 ev. 
56

 Decreet van 7 juli 2006, B.S. 5 oktober 2006. 
57

 Dit principe staat voor het algemeen rechtsbeginsel dat de strafvordering de burgerlijke vordering schorst.  
58

 DE SMEDT, P., HUBEAU, B. EN JANSSENS, E., Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse wooncode, 
Brugge, Die Keure, 2007, p. 114 ev. 



 
22 

Voor zover de interferentie die zodoende tot stand komt alleen maar tot gevolg heeft dat de 

verschillende regelingen elkaar aanvullen, is daarmee geen probleem. In feite moet zelfs 

aangemoedigd worden dat iedere regelgever zijn verantwoordelijkheid neemt ten einde het 

grondrecht verder te realiseren. De huidige, versnipperde bevoegdheidsverdeling heeft dus anders 

dan gevreesd geen beleidsinertie tot gevolg59. In werkelijkheid leiden een gebrek aan overleg, 

transparantie en toegankelijkheid zelfs eerder tot een inflatie van reglementeringen. Storend is 

daarbij vooral dat de uiteenlopende reglementaire bepalingen elkaar hinderen. De rechtspraktijk 

vraagt dan ook al jaren om meer rechtszekerheid en een beter doordachte bevoegdheidsverdeling60. 

Een meer omvattende bevoegdheidsoverdracht wordt echter niet alleen bepleit omwille van de 

rechtszekerheid en de technische problemen die op grond van de bestaande bevoegdheidsverdeling 

zijn ontstaan. Verschillende auteurs wezen ook op de onmogelijkheid om op gewestelijk niveau een 

coherent en efficiënt huisvestingsbeleid te voeren. Ondanks het streven naar homogene 

bevoegdheidspakketten bij de opeenvolgende staatshervormingen moet voor de materie van de 

huisvesting vastgesteld worden dat er eerder sprake is van gedeelde en zelfs concurrerende 

bevoegdheden. Voor het huisvestingsrecht sensu lato zijn er daarenboven aanknopingspunten terug 

te vinden in maar liefst drie bevoegdheidssferen. De uitzonderingen op de gewestelijke bevoegdheid 

inzake huisvesting zorgen er dan ook voor dat de mogelijkheid tot het voeren van een autonoom 

beleid erg beperkt wordt61. Naast de bevoegdheden inzake huisvestingsfiscaliteit, het strafrecht, het 

procesrecht en het gemeenterecht, zorgt vooral de federaal gebleven bevoegdheid inzake de private 

huurwetgeving er voor dat tot op heden ‘de centrale overheid zich de meest efficiënte instrumenten 

heeft voorbehouden om zonder al te grote administratieve complicaties de huisvesting te 

bevorderen. Aldus worden in beginsel middelen aan de gewesten ontrokken om op dit domein eigen 

beleidskeuzen te maken. De exclusiviteit van de bevoegdheid is hier derhalve slechts schijn’62.  

Ook het recente advies van de Vlaamse Woonraad stelt dat afspraken en een doorgedreven 

samenwerking tussen de gewestelijke en de federale overheid nodig zijn -en zelfs een kritische 

randvoorwaarde voorwaarde vormen- om een adequaat beleid te kunnen voeren voor de private 

huurmarkt. Dit gelet op het feit dat het woonbeleid een gewestelijke bevoegdheid is, maar 

belangrijke sturende hefbomen niet werden geregionaliseerd 63. De nood aan overleg en 

samenwerking om een coherent beleid te kunnen voeren, staan echter in schril contrast met de 

interferenties die eerder werden opgesomd. Ondanks de pleidooien die hiervoor in de rechtsleer in 

het verleden werden gehouden, wordt in de Grondwet of in de Bijzondere Wet tot Hervorming der 

Instellingen dan ook geen samenwerkingsverplichting voorzien voor de aangelegenheid van de 

huisvesting64. 
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Vanuit de dubbele vaststelling dat a) het sociale woonpatrimonium ontoereikend is en de private 

huurmarkt bij het huisvestingsbeleid dient betrokken te worden om de beleidsdoelstellingen te 

realiseren en b) op de private huurmarkt zelf precariseringstendensen spelen waardoor kwalitatief 

en betaalbaar wonen bij uitstek voor de kansarme en kwetsbare bewonersgroepen steeds meer 

onbereikbaar wordt, moet gelet op de schaarse beschikbare middelen gestreefd worden naar een 

bevoegdheidsverdeling die een zo efficiënt mogelijk huisvestingsbeleid toelaat, dit niet in het minst 

met het oog op de maximale realisatie van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting. De 

regionalisering van de bevoegdheid inzake de private woninghuur wordt dan ook reeds jarenlang 

bepleit65. 

Een logisch aanknopingspunt bevindt zich daarbij in de gewestelijke bevoegdheidssfeer, gelet op de 

eerdere regionalisering van de bevoegdheid inzake huisvesting en de vaststelling dat de 

woonproblematiek nu eenmaal meer verband houdt met typische deelgebieden-bevoegdheden. 

Bovendien is de relatie tussen het wonen en de gemeenschapsaangelegenheden veeleer indirect en 

bijkomend van aard. Een optimale bevoegdheidsverdeling zou dus zoveel mogelijk deelaspecten van 

de materie huisvesting aan de gewestelijke bevoegdheidssfeer moeten toevertrouwen, of toch voor 

zover het gaat om aangelegenheden die een functioneel geheel vormen. Het resultaat moet in feite 

bestaan uit de totstandkoming van een homogeen bevoegdheidspakket dat het voeren van een 

krachtdadig en efficiënt beleid toelaat66. 

Gelet op het voorgaande was het dan ook niet geheel onverwacht dat het politieke akkoord van 

maart 2008 inzake de zogenaamde ‘borrelnootjes’ bepaalde dat een deel van de huurwetgeving, 

hetzij de woninghuur en de pacht, overgedragen zou worden naar de gewesten67. Bij de latere 

voorbereiding van de zesde staatshervorming, met name in de basisnota van de formateur van 4 juli 

2011, in het zogenaamde ‘Vlinderakkoord’ van 11 oktober 201168 en in het Regeerakkoord van de 

federale regering van 1 december 2011, was er uiteindelijk sprake van de overdracht van de 

bevoegdheid inzake ‘handelshuur, woninghuur en pacht’.  

B. De verhouding tot andere te regionaliseren bevoegdheden inzake woonbeleid 

1. De huurprijsreglementering 

Een bijzonder aandachtspunt bij de verdere totstandkoming van het grondrecht op een behoorlijke 

huisvesting vormt de betaalbaarheid van het wonen. Gelet op het tekort aan sociale woningen en de 

onmogelijkheid voor een deel van de bevolking om een eigen woning te verwerven, blijven 

voornamelijk de sociaal-economische zwakkeren aangewezen de private huurmarkt om hun 

woonbehoeften te vervullen. De reeds geschetste precariseringstendensen zorgen er bovendien voor 

dat het aanbod op de particuliere markt verder krimpt. Hoewel de voorbije jaren grote inspanningen 

werden geleverd om het bestaande sociaal woonpatrimonium uit te breiden aan de hand van 

renovatie en nieuwbouw, blijft de vraag het aanbod van goedkope huurwoningen overtreffen. De 

schaarste in dit segment van de woningenmarkt heeft dan ook tot gevolg dat slechte woningen nog 
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verhuurd raken tegen een huurprijs die niet in verhouding staat tot de geleverde kwaliteit69. In het 

private huurrecht staat het principe van de contractvrijheid dan ook voorop70. Vanuit het oogpunt 

van de bescherming en realisatie van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting moet dit 

gegeven beoordeeld worden als een zwak punt in de Belgische huurwetgeving71. 

Nochtans hebben zowel de federale als de gewestelijke overheid in het verleden reeds initiatieven 

ontwikkeld die de contractvrijheid op verschillende vlakken beperken. De federale wetgever heeft 

bijvoorbeeld wetgeving aangenomen in de strijd tegen huisjesmelkerij en uiteenlopende vormen van 

discriminatie. Ook de Vlaamse decreetgever heeft de effecten van de vrije prijsvorming willen 

temperen aan de hand van huursubsidies en het verhuren van private woningen aan sociale tarieven 

door sociale woonorganisaties72. Bij al deze initiatieven blijft het uitgangspunt van de contractuele 

vrijheid op de particuliere markt echter onverkort gelden. Een recente reeks studies toont dan ook 

aan dat een grote groep van voornamelijk gezinnen met een laag inkomen nog steeds afhankelijk is 

van de vrije prijsvorming op de private huurmarkt. Zij kunnen geen eigen woning verwerven en 

kunnen evenmin aanspraak maken op een sociale woning gezien het feit dat het aanbod aan sociale 

huisvesting te laag is. Bijgevolg blijven zij afhankelijk van de marktevoluties en hebben ze geen 

alternatief wanneer de huurprijzen stijgen, ook niet wanneer deze prijzen niet langer in verhouding 

staan tot de woonkwaliteit73. 

Om die reden werden er in het verleden dan ook voorstellen gelanceerd die tot doel hadden om te 

komen tot een beheersing en objectivering van de huurprijs, waarbij de koppeling tussen de 

huurprijs en de kwaliteit van de woning wel wordt gemaakt. Zo heeft de Vlaamse decreetgever in het 

Kamerdecreet de notie van de ‘richtprijs’ ingevoerd. Vanuit een bevoegdheidsrechtelijk oogpunt 

stelde de vraag zich echter al snel of de decreetgever hiermee haar bevoegdheden niet overschreed. 

Er wordt immers aangenomen dat wat de prijsreglementering betreft, de bevoegdheid inzake de 

huurprijzen van de sociale woningen aan de gewesten toebehoort, terwijl de federale wetgever 

bevoegd is voor de huurprijzen op de private markt74.Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel dat 

dergelijk richtprijzen niet meer uitmaken dan een niet-bindende waardeschatting door de overheid. 

Zulke waardeschatting zou dan ook geen afbreuk doen aan het algemeen normatief kader van de 

economische unie, zoals dat door of krachtens de wet is vastgesteld. Evenmin zou afbreuk gedaan 

worden aan de federale bevoegdheid inzake de prijsreglementering voor huurprijzen op de private 

markt. Het instellen van een richthuurprijs zou namelijk niet het karakter hebben van een 

dwangmaatregel op vlak van het prijsbeleid en bijgevolg binnen de gewestelijke bevoegdheidssfeer 
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inzake huisvesting vallen75. Meer recent volgde nog een voorstel van decreet om in de Vlaamse 

Wooncode een systeem van richthuurprijzen in te voeren voor de gehele Vlaamse woningmarkt76. De 

vraag is echter of een niet-bindende richtprijzen ook maar enig regulerend effect kunnen hebben77.  

Voor een bindende huurprijsreglementering moet dus gekeken worden naar initiatieven binnen de 

aangelegenheid van het private huurrecht. In de huidige Woninghuurwet zijn daartoe bepalingen 

opgenomen die een herziening van de huurprijs mogelijk maken bij nieuwe omstandigheden en is er 

een regeling voor de blokkering van de huurprijs bij opeenvolgende overeenkomsten van korte duur. 

De wetgever had immers vastgesteld dat misbruik werd gemaakt van de mogelijkheid om af te 

wijken van het principe van de negenjarige duur en dat daardoor sprake was van een 

huurprijsverhogend effect, met name door het systematisch afsluiten van kortlopende 

overeenkomsten met telkens een hogere huurprijs78. Van een (bindende) koppeling van de huurprijs 

aan de kwaliteit van het gehuurde goed is echter nog steeds geen sprake, ondanks twee recente 

wetsvoorstellen in die richting79.  

In het regeerakkoord van de regering Di Rupo wordt naast de regionalisering van bevoegdheid inzake 

woninghuur evenwel ook de bevoegdheidsoverdracht van de prijzencontrole voorzien. De deelstaten 

zullen met name bevoegd zijn om de prijzen te controleren in materies die onder hun bevoegdheid 

vallen, waardoor de Vlaamse decreetgever zich niet langer zal hoeven te beperken tot niet-bindende 

richthuurprijzen80. De regionalisering van de aangelegenheid van de prijzencontrole biedt dan ook 

reële perspectieven om het grondrecht op een behoorlijke huisvesting verder te realiseren. 

2. De pacht en de handelshuur 

Naast de materie van de woninghuur bepaalt het regeerakkoord dat ook de bevoegdheden inzake 

handelshuur en pacht zullen overgedragen worden naar de gewesten. Een aandachtspunt daarbij zijn 

de ‘gemengde woonvormen’, waarbij de woonfunctie gecombineerd wordt met een andere, vaak 

economische bestemming. Het gaat dan bijvoorbeeld om een handelshuur, waarbij een deel van het 

pand voor bewoning bestemd is en een ander deel voor handel, of om pacht, met name wanneer 

een hoeve deel uitmaakt van de landbouwexploitatie.  

Op grond van de burgerrechtelijke regel accessorium sequitur principale81 zal de hoofdbestemming 

van het goed in kwestie bepalen welk geheel van regels (hetzij de handelshuur, de woninghuur of de 

pacht) de overeenkomst beheerst82. Dit onderscheid zal echter niet doorslaggevend zijn voor 

toepasselijkheid van de Vlaamse Wooncode. Ratione materiae is de Wooncode namelijk ook van 

toepassing op een ‘deel’ van een onroerend goed dat voor huisvesting wordt gebruikt83. De Vlaamse 
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kwaliteitsnormen zullen dus ook gelden voor de gemengde woonvormen. De regionalisering van de 

bevoegdheid inzake handelshuur en pacht zal in de toekomst ook toelaten om voor deze gemengde 

woonvormen een beleid te voeren vanuit het contractenrecht, waardoor in het algemeen een meer 

coherent en beter afgestemd wettelijk kader kan ontwikkeld worden. 

3. Overheveling van de fiscale uitgaven 

Tot slot wordt in het regeerakkoord van 1 december 2011 ook voorzien in de overheveling van 

bepaalde fiscale uitgaven. Voor de aangelegenheid van de huisvesting gaat het daarbij om 

belastingsverminderingen of -kredieten voor de eigen woning, belastingsvermindering in kader van 

het grootstedenbeleid (renovatie van woningen) en belastingverminderingen voor de renovatie van 

sociale huurwoningen84. 

De overdracht van de bevoegdheid inzake belastingverminderingen of –kredieten voor het 

verwerven van de eigen woning kan aanleiding geven om de woonfiscaliteit te herbekijken. Dit met 

het oog de totstandkoming van een meer neutrale of evenwichtige fiscale behandeling van 

eigenaars, bewoners en huurders. Het huidige beleid dat grotendeels is op eigendomsverwerving 

draagt immers bij tot de gekende problemen op de private huurmarkt. In een advies van de Vlaamse 

Woonraad wordt dan ook gesteld dat er moet gestreefd worden naar een meer doelmatige en 

sociaal rechtvaardige aanwending van de fiscale overheidssteun. Een neutrale fiscaliteit zou daarbij 

tot gevolg moeten hebben dat woningzoekenden louter op basis van hun persoonlijke voorkeuren 

beslissen om te kopen dan wel te huren, zonder dat deze beslissing is ingegeven door een (markant) 

kostenverschil. De verwachting zou daarbij dan zijn dat de private huurmarkt kan herleven, waardoor 

ook verwacht mag worden dat er positieve effecten zullen zijn voor de kwaliteit en de betaalbaarheid 

van het wonen85. 

Toch mag voor het (stedelijk) woonbeleid niet uit het oog verloren worden dat belangrijke fiscale 

bevoegdheden federaal zullen blijven. Daarbij kan voor de huisvestingsinstrumenten specifiek 

gedacht worden aan de BTW en de bevoegdheid over het (vaststellen van) het kadastraal inkomen 

(K.I.). Voor de belasting van huurinkomsten uit de verhuur van voor huisvesting bestemde goederen 

wordt bijvoorbeeld het kadastraal inkomen (verhoogd met 40%) als belastbare grondslag in 

aanmerking genomen. Het K.I., dat voor gebouwde percelen werd vastgesteld op basis van de 

normale nettohuurwaarden per 1 januari 1975, is echter niet actueel aangezien een algemene 

perequatie86 al decennialang uitblijft. Bovendien werd bij de vaststelling van het K.I. niet alleen 

rekening gehouden met de waarde van het gebouwde perceel op zich, maar ook bijvoorbeeld met 

het woonbestand en de bevolkingsstructuur van de gemeente waar het perceel gelegen is87. Zo komt 

het voor dat het kadastraal inkomen van een bescheiden woning in stedelijk gebied hoger uitvalt dan 

het kadastraal inkomen van een villa in buitengebied. Om de rentabiliteit voor de verhuurders te 

verhogen en in het bijzonder om investeerders aan te moedigen om woningen in stedelijk gebied te 

huur te stellen, dringt een correctie van het kadastraal inkomen zich dan ook op. Daarnaast kan zelfs 
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vastgesteld worden dat de fiscale wetgeving ingaat tegen bepaalde doelstellingen van het 

woonbeleid. Zo kent artikel 15, §1 W.I.B. 1992 bijvoorbeeld een vermindering van het kadastraal 

inkomen toe voor gebouwde onroerende goederen wanneer zij meer dan 90 dagen per jaar niet in 

gebruik werden genomen of geen inkomsten voortbrachten. Dit ondanks de energie en de middelen 

die door de deelgebieden geïnvesteerd worden in de strijd tegen de woningleegstand88. Om een 

coherent woonbeleid te kunnen voeren, moet dan ook overwogen worden om de fiscale 

bevoegdheden meer verregaand te regionaliseren. 

C. Analogie met de bevoegdheidsoverdracht inzake jeugdbescherming 

 

Sinds de grondwetsherziening van 1980 kregen de gemeenschappen de bevoegdheid om de 

persoonsgebonden aangelegenheden te regelen. Artikel 5, §2, II van de Bijzondere Wet tot 

Hervorming der instellingen vermeldt onder deze noemer onder andere de materie van de bijstand 

aan personen, waaronder specifiek de aangelegenheid van de jeugdbescherming. Net als voor het 

beleidsdomein van de huisvesting bestaan er echter belangrijke uitzonderingen op het naar de 

deelgebieden overgedragen bevoegdheidspakket. 

Een aspect dat zowel voor de jeugdbescherming als voor de huisvesting allicht nog te weinig erkend 

wordt, is het feit dat dergelijke bevoegdheidsverdeling een belangrijke beleidsdoorkruising met zich 

kan meebrengen. Deze mogelijkheid stelt zich des te meer naarmate de aan de gemeenschappen of 

gewesten overgedragen bevoegdheden verbonden zijn met aangelegenheden die federaal zijn 

gebleven, hetzij op grond van de residuaire bevoegdheid van de federale overheid, hetzij omwille van 

het feit dat ze uitdrukkelijk zijn toegewezen aan de Staat of als uitzondering in de 

bevoegdheidsverdelende regel zijn opgenomen. Een gefragmenteerde bevoegdheidsverdeling kan in 

sommige gevallen dan ook een feitelijke bevoegdheidsbeperking inhouden omdat de gewesten of de 

gemeenschappen geen invloed hebben op een aantal bepalende factoren van hun beleid89.  

Wanneer het gaat om aspecten die van wezenlijk belang zijn om een coherent beleid te voeren, kan 

dit op het terrein als zeer storend worden ervaren90. Zonder onnodig in details te willen treden, geldt 

voor de jeugdbescherming bijvoorbeeld dat het vastleggen van de rechtspleging voor de 

jeugdrechter een federale bevoegdheid is gebleven. Door de aldus tot stand gebrachte 

afhankelijkheidsrelatie ontstonden echter uiteenlopende coördinatieproblemen91. In het recente 

regeerakkoord van de regering Di Rupo werd daarnaast ook niets voorzien omtrent de overdracht 

van de bevoegdheid inzake de procedure voor de vrederechter. Daardoor dreigt in de toekomst voor 

het huurcontentieux een opsplitsing te ontstaan tussen enerzijds het materieel recht dat voortaan op 

regionaal niveau zal ingevuld worden en anderzijds het procesrecht dat federaal blijft. Een optimale 

bevoegdheidsverdeling zou nochtans een wisselwerking tussen beiden moeten toelaten92. 
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Verder kunnen ook regelingen die behoren tot andere aangelegenheden een weerslag hebben op de 

over te dragen bevoegdheid. Voor de jeugdbescherming gaat het dan bijvoorbeeld om de manier 

waarop het ouderlijk gezag is geregeld, terwijl voor het private huurrecht kan gedacht worden aan de 

registratierechten. De formaliteit van de registratie houdt immers verband met de 

tegenwerpbaarheid van de overeenkomst aan derden en is op die manier relevant om één van de 

hoekstenen van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting, met name de woonzekerheid, hard te 

maken. 

Het is duidelijk dat een gefragmenteerde bevoegdheidsverdeling er ook voor het huisvestingsrecht93 

heeft voor gezorgd dat de gewesten in hun beleidsruimte beperkt worden gezien het feit dat ze geen 

invloed hebben op een aantal belangrijke determinanten van hun beleid. De voorgestelde 

oplossingen, die zich bevinden in de sfeer van het coöperatief federalisme en bestaan uit allerhande 

vormen van overleg en samenwerking, blijken in de praktijk jammer genoeg geen soelaas te brengen. 

Ook het door het Grondwettelijk Hof aanvaarde evenredigheidsbeginsel, dat inhoudt dat een 

overheid bij de uitoefening van haar bevoegdheden de uitoefening van de bevoegdheden van een 

andere overheid niet onmogelijk of overdreven moeilijk mag maken, biedt niet altijd een uitweg. De 

wederzijdse autonomie en het feit dat er geen enkel juridisch middel is om een samenhangend 

beleid af te dwingen, is hier allicht niet vreemd aan94. Het uitgangspunt blijft immers hoe dan ook de 

gefragmenteerde bevoegdheidsverdeling95. SMETS stelt bovendien dat zelfs wanneer de federale 

staat bereid zou zijn om haar beleid af te stemmen op het beleid van de deelgebieden, dit dan nog 

veronderstelt dat de deelgebieden een gelijklopend beleid voeren96. Daardoor wordt maatwerk 

alweer bemoeilijkt.  

Net als voor de materie van de woninghuur duiken voor het jeugdsanctierecht dan ook al jarenlang 

stemmen op die een verdere bevoegdheidsoverdracht bepleiten. Daarbij zouden dan zoveel mogelijk 

homogene bevoegdheidspakketten tot stand moeten komen, waardoor de noodzakelijke hefbomen 

worden geregionaliseerd om binnen een bepaald deelgebied een krachtdadig en coherent beleid te 

voeren, steunend op de overwegende beleidsopties binnen dat deelgebied97.  

D. Conclusie 

 

Ondanks de eenduidige en exclusieve formulering in artikel 6, §1, IV van de bijzondere tot 

hervorming der instellingen is er voor de aangelegenheid van de huisvesting sprake van een gedeelde 

en zelfs concurrerende bevoegdheid. De tendens tot verpubliekrechtelijking van het private 

huurrecht leidt daarbij steeds meer tot beleidsincursies en een verdere verzwakking van het non-

penetratiebeginsel, en dit vooral op vlak van woonkwaliteitsbewaking en betaalbaarheid van het 

wonen. De bevoegdheidsrechtelijke problematiek die opdook bij de regulering van de 

(richt)huurprijzen toonde bijvoorbeeld aan hoe de Vlaamse decreetgever op de limieten van zijn 
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bevoegdheden stoot bij de realisatie van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting. In 

tegenstelling tot de materie van het jeugdbeschermingsrecht, zijn er voor de huisvesting sensu lato 

bovendien aanknopingspunten in maar liefst drie bevoegdheidsrechtelijke sferen. Daarbij kan ook 

vastgesteld worden dat in het verleden vooral zorgverlenende en stimulerende -en dus de dure- 

bevoegdheden werden over gedragen naar de deelgebieden, terwijl de rendabele (fiscaliteit) of 

neutrale (regelgeving) instrumenten veeleer tot de bevoegdheid van de federale regelgever bleven 

behoren.  

De bevoegdheidsverdeling in een federale staat zou nochtans het voeren van een coherent beleid 

niet in de weg mogen staan en zou er voor moeten zorgen dat samenhangende bevoegdheden bij 

één en dezelfde overheid terecht komen. Het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele 

hervorming van 5 maart 2008 stelde dan ook terecht dat de ervaring van de voorbije jaren geleerd 

heeft dat een versnippering van bevoegdheden over diverse beleidsniveaus tot ondoelmatigheid en 

inefficiëntie leidt en dat dergelijke versnippering een eenduidig en kracht beleid verhindert. Voor de 

aangelegenheid van de huisvesting is er momenteel allesbehalve sprake van een homogeen 

bevoegdheidspakket. De gewesten hebben in theorie een ‘ruime’ en ‘volledige’ bevoegdheid, maar 

op verschillende vlakken moet vastgesteld worden dat deze bevoegdheid in de praktijk beperkt is en 

dat belangrijke aspecten federaal gebleven zijn of tot de bevoegdheidssfeer van de gemeenschappen 

behoren. 

Oplossingen die zich bevinden in de sfeer van het coöperatief federalisme dragen daarbij het 

potentieel in zich om de negatieve gevolgen van de aldus bestaande bevoegdheidsversnippering 

ongedaan te maken. De energie die moet geïnvesteerd worden in overleg en samenwerking om aan 

de hand van politieke oplossingen tot een coherent beleid te komen is echter aanzienlijk. Bovendien 

zal het zeker niet altijd mogelijk zijn om tot een compromis tussen de federale staat en de deelstaten 

te komen, en dit niet in het minst omwille van het feit dat de situatie in de verschillende gewesten 

sterke verschillen vertoont. Het streven naar homogene bevoegdheidspakketten moet dan ook 

onverkort het uitgangspunt zijn bij de voorliggende staatshervorming98. Nu het regeerakkoord van de 

regering Di Rupo voorziet in de overdracht naar de gewesten van de bevoegdheid inzake de 

woninghuur, de pacht en de handelshuur, naast delen van de woonfiscaliteit en de prijzencontrole, 

moet deze opportuniteit dan ook zo maximaal mogelijk worden aangegrepen om het streven naar 

homogeniteit voor de aangelegenheid van de huisvesting bevoegdheidsrechtelijk verder te 

implementeren.  

Dit betekent dat bij de formulering van de bevoegdheidsverdelende regel deelaangelegenheden die 

een functioneel geheel vormen zoveel mogelijk moeten toegekend worden aan één beleidsniveau. 

Daarbij moet onder andere overwogen worden om een einde te stellen aan de drievoudige 

bevoegdheidsrechtelijke verankering. Meer specifiek dient overwogen te worden om de gewesten 

uitdrukkelijk de bevoegdheid te verlenen over het huisvestingaspect bij de bijzondere woonvormen, 

die thans verbonden zijn met de persoonsgebonden aangelegenheden. Daarnaast moet echter ook 

rekening gehouden worden met het feit dat het overhevelen van een bevoegdheid van de ene 

bevoegdheidssfeer naar de andere ook dehomogenisering op het oorspronkelijke 

bevoegdheidsniveau met zich kan meebrengen. Het ultieme streefdoel moet er alleszins uit bestaan 
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om tot een bevoegdheidsverdeling te komen die op gewestelijk niveau toelaat om een efficiënt en 

krachtdadig huisvestingbeleid te voeren met het oog op de verdere effectuering van het grondrecht 

op een behoorlijke huisvesting99.  
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DEEL II: DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT VAN DE WONINGHUUR – KNELPUNTEN EN 

FORMULERING VAN DE BEVOEGDHEIDSVERDELENDE REGEL 

VII. De bevoegdheid inzake huisvesting 

A. Omschrijving van de materie van de woninghuur 

 

Situatieschets 

De bevoegdheden van de gewesten worden omschreven door artikel 6, §1 van de bijzondere wet van 

8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 8 

augustus 1988. Het genoemde artikel bestaat meer bepaald uit een opsomming van 

aangelegenheden waarvoor de gewesten bevoegd zijn, met voor de meeste materies een vrij 

uitgebreide beschrijving van deelaangelegenheden die al dan niet deel uitmaken van de 

bevoegdheidsoverdracht. Voor de bevoegdheid inzake huisvesting bleef de bijzondere wetgever 

destijds echter vrij summier in zijn omschrijving. Bij het bepalen van de precieze inhoud van de 

overgedragen aangelegenheid op het vlak van huisvesting spelen naast de rechtspraak van het 

Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State dan ook vooral de voorbereidende 

parlementaire werkzaamheden een belangrijke rol. Opvallend is daarbij dat de aangelegenheid van 

de huisvesting in de parlementaire werken nergens inhoudelijk werd omschreven, maar dat veeleer 

werd verwezen naar bestaande normencomplexen. Door dergelijke methodiek te hanteren is de 

materiële wetgeving van voor de bevoegdheidsoverdracht uiteraard van wezenlijk belang.  

Wanneer dergelijke techniek ook bij de over te dragen bevoegdheid inzake woninghuur zou gebruikt 

worden, komt al snel de Woninghuurwet100 in het vizier. Als voordeel voor een mogelijke 

bevoegdheidsafbakening kan het feit vermeld worden dat het in dit geval gaat om een duidelijk 

omschreven geheel van wetgeving.  

Probleemstelling 

Daartegenover staat dat het toepassingsgebied van de Woninghuurwet beperkt blijft tot 

huurovereenkomsten betreffende een woning die met toestemming van de verhuurder tot 

hoofdverblijfplaats bestemd wordt (de ‘woning-hoofdverblijfplaats’). Door de vereiste van de 

bestemming tot hoofdverblijfplaats worden een aantal overeenkomsten uit het toepassingsgebied 

van de reglementering uitgesloten. Het gaat bijvoorbeeld om contracten met betrekking tot een 

tweede verblijfplaats, een vakantiewoning, huurovereenkomsten met betrekking tot de 

beroepsactiviteit, studentenkamers of overeenkomsten waarbij een rechtspersoon optreedt als 

huurder101. Wanneer het toepassingsgebied van de bevoegdheidsoverdracht afgelijnd wordt aan de 

hand van de bestaande regelgeving, met name de Woninghuurwet, zal de bevoegdheid over deze 

types van huurovereenkomsten dus niet mee overgedragen worden naar de gewesten.  

Overeenkomsten met betrekking tot tijdelijke opvang, zoals voor doorgangs- of transitwoningen, 

trachten de betrokken actoren op heden dan weer net buiten het toepassingsgebied van de 
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Woninghuurwet te houden. Het dwingende kader van de Woninghuurwet is namelijk niet aangepast 

aan de finaliteit van de tijdelijke opvanginitiatieven. Er wordt in de praktijk bijgevolg vaak gewerkt 

met sui generis-overeenkomsten, waarop het algemeen verbintenissenrecht van toepassing is. 

Daarbij bestaat voor de rechter echter steeds het gevaar dat de overeenkomst wordt 

geherkwalificeerd tot een huurovereenkomst. De woningen zelf vallen daarnaast binnen het 

toepassingsgebied van de reglementering van de regionale wooncodes. Een oplossing voor het 

voormeld probleem zou er kunnen uit bestaan om de gewesten de bevoegdheid te verlenen om een 

specifiek reglementair kader aan te nemen voor deze tijdelijke opvanginitiatieven en de bevoegdheid 

over deze woonvormen met andere woorden mee over te dragen naar de gewesten. Met het oog 

hierop kan de bevoegdheidsoverdracht zich dus beter niet beter beperken tot het toepassingsgebied 

van de Woninghuurwet. 

Conclusie 

Om bevoegdheidsversnippering te vermijden en een afgestemd en allesomvattend woonbeleid door 

één overheid te kunnen voeren, kan de bevoegdheidsverdelende regel zich inhoudelijk beter niet 

laten beperken door een verwijzing naar het toepassingsgebied van de Woninghuurwet. Ook de 

voornoemde woonvormen (de tweede verblijfplaats, een vakantiewoning, gemengde woonvormen, 

studentenkamers, overeenkomsten waarbij een rechtspersoon optreedt als huurder en tijdelijke 

opvanginitiatieven) zijn immers nauw verbonden met de bestaande gewestelijke bevoegdheden 

inzake huisvesting en vereisen een aangepast beleid. Zoals verderop nog wordt aangehaald, leek 

men dit reeds te beseffen ten tijde van de zogenaamde ‘borrelnootjes’. In het wetsvoorstel van 2008 

werd de overdracht van de bevoegdheid inzake overeenkomsten met betrekking tot 

vakantiewoningen, een tweede verblijfplaats en studentenkamers zelfs expliciet voorzien in de 

voorbereidende werken102. 

 

B.  Interdependenties met gemeenschapsbevoegdheden 

1. Bijzondere woonvormen 

Situatieschets 

Aan de gemeenschappen werden de bevoegdheden toebedeeld inzake cultuur, het onderwijs en de 

persoonsgebonden aangelegenheden. Onder deze laatste aangelegenheid wordt ook de ‘bijstand aan 

personen’ begrepen, zoals voorzieningen voor jongeren (bijzondere jeugdbijstand), ex-

gedetineerden, bejaarden, gehandicapten en migranten. In het verlengde van deze voorzieningen 

zijn uiteenlopende vormen van beschut, beschermd, begeleid en zelfstandig wonen ontstaan. Eigen 

aan deze woonvormen is vrijwel altijd dat twee functies worden gecombineerd: enerzijds een 

huisvestingsfunctie en anderzijds een zorg- of dienstverleningsfunctie. Deze vaststelling leidt tot 

specifieke vragen en problemen, met dan vooral de vraag naar welke rechtsregels toepasselijk zijn en 

wie bevoegd is om het huisvestingsaspect te regelen.  

Probleemstelling 
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Bevoegdheidsrechtelijk zijn de gemeenschappen zoals gezegd bevoegd om de bijzondere 

woonvormen te reglementeren vanuit hun bevoegdheid inzake de ‘bijstand aan personen’. 

Daartegenover staat dat de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting krachtens de rechtspraak 

van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof als ‘ruim’ en ‘volledig’ moet worden uitgelegd. Er 

wordt bijgevolg traditioneel aangenomen dat de gewesten bevoegd zijn om de huisvestingsaspecten 

te regelen ten aanzien van die categorieën die ze bepaalt103. Zo zouden de gewesten bevoegd zijn om 

bijvoorbeeld woonkwaliteitsnormen aan te nemen ongeacht het type van woon- of verblijfsvorm. 

Volgens deze stelling zou de decreetgever dus ook ten aanzien van de bijzondere woonvormen de 

huisvestingaspecten kunnen regelen. In een recent advies van de Raad van State, afdeling wetgeving, 

wordt de principiële bevoegdheid van de gewesten inzake huisvesting echter uitgesloten en stelt de 

Raad dat de decreetgever niet bevoegd is om de huisvesting te regelen ten aanzien van de 

verblijfsvormen die wegens hun aard intrinsiek verwezen zijn met de materiële bevoegdheden van 

andere overheden. Anders zou met name de materiële bevoegdheid van andere overheden in het 

gedrang dreigen te komen. Meer concreet zou voor elke sector moeten nagegaan worden waar het 

zwaartepunt van de bevoegdheid is gelegen: bij de gewestelijke bevoegdheid inzake huisvesting of 

bij de andere materiële bevoegdheid104. Het komt ons echter voor dat dergelijke benadering in de 

praktijk rechtsonzekerheid met zich zal meebrengen en voor een verdere bevoegdheidsversnippering 

zal zorgen. Binnen het kader van de bejaardenzorg zou het reglementeren van het huisvestingsaspect 

bij rusthuizen bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid behoren tot de gemeenschapsbevoegdheden, 

terwijl het huisvestingsaspect bij service-flats, waar de zorgfunctie in veel mindere mate aanwezig is, 

krachtens de stelling van de Raad van State zou behoren tot de gewestelijke bevoegdheidssfeer. 

Naast de hierboven geschetste bevoegdheidsrechtelijke problematiek, kan ook de vraag gesteld 

worden naar welke rechtsregels op de bijzondere woonvormen van toepassing zijn. In sommige 

gevallen wordt de rechtsverhouding daarbij vastgesteld in één en dezelfde overeenkomst die de 

verschillende aspecten (huisvesting en dienstverlening) regelt, in andere gevallen wordt de 

rechtsverhouding tussen de begeleidende en de huisvestende instantie beheerst door meerdere 

contracten. Wanneer met één overeenkomst gewerkt wordt, stelt zich in de rechtspraak al langer de 

vraag of het om een onbenoemde overeenkomst (verblijfs- en verzorgingsovereenkomst), een 

benoemde overeenkomst (huurovereenkomst) of een gemengde overeenkomst (met kenmerken van 

beide) gaat. Het belang van deze vraag zit hem in het feit dat de rechter aan de hand van de 

gehanteerde kwalificatie zal uitmaken welke rechtsregels moeten toegepast worden.  

Wanneer het gaat om een onbenoemde overeenkomst zal hoe dan ook het algemeen 

verbintenissenrecht worden toegepast. Bij een gemengde overeenkomst bestaan er daarentegen 

drie theorieën omtrent welke regels van toepassing zijn: de absorptietheorie (een van beide 

kenmerken is overheersend, de desbetreffende wetsbepalingen moeten worden toegepast), de 

combinatietheorie (de regels van al de overeenkomsten waarvan kenmerken aanwezig zijn, moeten 

worden toegepast) en de sui generis-theorie (het algemeen verbintenissenrecht geldt)105. Meer 

concreet dringt zich in de rechtspraak dan ook de vraag op in hoeverre de regels van het algemeen 

huurrecht en de Woninghuurwet moeten toegepast worden in de context van de bijzondere 
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woonvormen. Zelfs wanneer gewerkt wordt met verschillende overeenkomsten zal de toepassing 

ervan op de verblijfsovereenkomst immers tot praktische toepassingsproblemen leiden. Zo zijn 

bijvoorbeeld de regeling met betrekking tot de duur van de overeenkomst en het 

onderverhuringsverbod problematisch voor de sector.  

Vast staat alleszins dat er voor de bijzondere woonvormen bevoegdheidsrechtelijk sprake is van een 

drievoudig aanknopingspunt: de gemeenschappen zijn bevoegd voor de ‘bijstand aan personen’, de 

federale overheid is bevoegd voor het algemeen verbintenissenrecht, terwijl het algemene 

huisvestingsbeleid en in de toekomst ook het woninghuurrecht zich in de gewestelijke 

bevoegdheidssfeer bevinden.  

Conclusie 

Om een meer homogene bevoegdheidsverdeling te bekomen en de hierboven geschetste problemen 

en discussies te verhelpen, zou een oplossing er kunnen uit bestaan om de bevoegdheid over alle 

aspecten van huisvesting uitdrukkelijk te verankeren in één bestuursniveau. Daarbij zouden de 

gewesten een logische keuze zijn, aangezien de woonproblematiek vooral verbonden is met de 

gewestelijke, plaatsgebonden bevoegdheden, terwijl de band met de persoonsgebonden 

aangelegenheden veeleer indirect is. In de gewestelijke bevoegdheidssfeer zou dan een aangepaste 

kaderregeling kunnen uitgewerkt worden voor de bijzondere woonvormen, die in tegenstelling tot de 

Woninghuurwet aangepast is aan de praktische noodwendigheden van deze specifieke sectoren, net 

zoals dit momenteel reeds voor het sociaal huurrecht het geval is106.  

C. Interdependenties met federale materies 

1. Opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen 

 

Situatieschets 

De federale overheid is bevoegd voor de aangelegenheden van asiel en migratie. Het is meer bepaald 

het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) dat de opvang van asielzoekers 

coördineert, binnen het kader van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van 

asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen107. De wet voorziet dat asielzoekers eerst 

worden opgevangen in collectieve opvangcentra, waarna ze na vier maanden kunnen overgaan naar 

individuele opvang, zoals lokale opvanginitiatieven (LOI’s) en individuele opvangplaatsen voor 

begeleid wonen. Verder wordt in de genoemde wet bepaald dat de koning normen kan vastleggen 

waaraan de opvangstructuren moeten beantwoorden, zowel inzake kwaliteit als inzake 

infrastructuur. Hoewel de opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen tot de 

bevoegdheid van de federale staat behoort, zijn er voor deze aangelegenheid dus ook duidelijk 

aspecten aanwezig die betrekking hebben op de materie van de huisvesting. 
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Conclusie 

Ook hier kan zoals bij de bijzondere woonvormen de opmerking gemaakt worden dat het een 

homogene bevoegdheidsverdeling ten goede zou komen om alle aspecten van huisvesting te 

verankeren in de gewestelijk bevoegdheidssfeer. De discussie omtrent de bevoegdheid om de 

huisvestingsaspecten te regelen stelt zich immers ook in deze sector. Daarbij zou dan in de regionale 

wooncodes eveneens een bijzondere kaderregeling kunnen worden voorzien met betrekking tot de 

opvanginitiatieven voor asielzoekers of bijvoorbeeld een kwaliteitsregeling die van toepassing is op 

gevangenissen. Het grondwettelijk erkende evenredigheidsbeginsel zou dan weliswaar nog steeds de 

materiële bevoegdheid van de gewestelijke decreetgever beperken, in die zin dat de decreetgever 

niet zo ver mag gaan dat de uitoefening van de bevoegdheden van andere overheden onmogelijk of 

overdreven moeilijk wordt. 

2. Registratierechten 
 

Situatieschets 

De registratie van huurcontracten is zowel burgerrechtelijke als fiscaalrechtelijk van belang. Vanuit 

een fiscaalrechtelijk oogpunt moet een schriftelijke onderhandse overeenkomst die betrekking heeft 

op een in België gelegen onroerend goed verplicht ter registratie worden aangeboden.  

De relevante bepalingen in het wetboek Registratierechten zijn de volgende: 

- Artikel 19,3° Wetboek Registratierechten inzake de registratieverplichting voor de akten 

houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen a) 

onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn 

voor de huisvesting van een gezin of persoon b) alle andere onroerende goederen of 

gedeelten van onroerende goederen; 

- Artikel 32, 5° Wetboek Registratierechten inzake de termijn voor registratie (twee maand 

voor de akten die vallen onder art 19,3°, a) en vier maand voor alle andere akten); 

- Artikel 35, eerste lid, 7° Wetboek Registratierechten inzake op wie de verplichting tot het 

aanbieden ter registratie rust (op de verhuurder voor de akten die vallen onder art 19,3°, a), 

voor alle andere akten ondeelbaar op huurder en verhuurder); 

- Artikel 83 en 84 Wetboek Registratierechten inzake de bepaling van het tarief en de 

belastbare grondslag (0,2% als algemene regel voor contracten van verhuring, 

onderverhuring en overdracht van huur van onroerende goederen of gedeelten van 

onroerende goederen); 

- Artikel 161,12° Wetboek Registratierechten inzake de kosteloze registratie van de onder art 

19,3°, a) bedoelde contracten, net als van de plaatsbeschrijving die opgesteld werd naar 

aanleiding van dergelijk contract. 

Het verschil in behandeling voor de registratie van huurovereenkomsten met betrekking tot 

onroerende goederen naar gelang zij al dan niet bestemd zijn tot huisvesting, werd ingevoerd door 

de programmawet van 27 december 2006. Sinds de genoemde wetswijziging rust de 

registratieverplichting voor woninghuurcontracten exclusief bij de verhuurder, terwijl deze 

verplichting voorheen als een ondeelbare verbintenis bij de huurder en verhuurder lag. De 

programmawet voerde tegelijkertijd corresponderende wijzigingen door in de Woninghuurwet. De 
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wetgever wijzigde meer bepaald artikel 3, §5 en artikel 5bis van de Woninghuurwet, waardoor de 

registratieverplichting burgerrechtelijk eveneens bij de verhuurder werd gelegd.  

Deze burgerrechtelijke herhaling van de verplichting van de verhuurder om in te staan voor de 

registratie van de huurovereenkomst moet gekaderd worden binnen het gegeven dat partijen anders 

vrij zouden zijn om onderling te bepalen wie van hen de belasting uiteindelijk ten laste neemt. Er kan 

dan ook een onderscheid gemaakt worden tussen de verplichting tot het betalen jegens de fiscus 

(obligatio) en de overeenkomst tot het dragen van de belasting tussen partijen (contributio). De 

wetgever vreesde dat partijen in hun onderlinge verhouding een andere regeling zouden uitwerken 

dan de fiscaalrechtelijke, waarbij de registratie uiteindelijk toch door de huurder zou worden 

gedragen108. Door in artikel 5bis Woninghuurwet dwingend te bepalen dat de registratieverplichting 

bij de verhuurder rust, kan men hiervan niet langer contractueel afwijken.  

Naast het financiële aspect is de registratie echter ook civielrechtelijk van belang, met name voor de 

woonzekerheid van de huurder. Onderhandse huurovereenkomsten verkrijgen door de registratie 

een vaste dagtekening (artikel 1328 B.W.), waardoor ze tegenwerpbaar zijn aan derden. De huurder 

kan met een tegenwerpbaar contract niet uit het gehuurde goed gezet worden bij eventuele verkoop 

of andere vervreemding van het gehuurde goed (artikel 1743 B.W. en artikel 9 Woninghuurwet)109. 

Na de regionalisering van de burgerrechtelijke bevoegdheid inzake woninghuur zou de decreetgever 

hierop kunnen inspelen en bijvoorbeeld kunnen beslissen om dwingend te regelen welke 

overeenkomsten moeten geregistreerd worden (eventueel met een aantal verplichte bijlagen), wie 

daarvoor moet instaan, binnen welke termijn dit moet gebeuren, wie de lasten draagt van een 

laattijdige registratie en wat de eventuele sancties zijn. Op al deze punten kunnen dan echter 

conflicten ontstaan met de fiscaalrechtelijke registratieverplichting, aangezien dezelfde facetten ook 

in het Wetboek Registratierechten geregeld worden en de gewesten niet bevoegd zullen zijn om de 

relevante bepalingen in dit wetboek te wijzigen.  

Op vlak van registratierechten hebben de gewesten immers slechts een beperkte bevoegdheid. Op 

basis van artikel 4 van de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 

gemeenschappen en gewesten zijn zij bevoegd om de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen van het registratierecht te wijzigen dat geheven wordt op de overdracht ten 

bezwarende titel van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek, de verdelingen van 

onroerende goederen en de schenking onder levenden. Deze registratierechten zijn krachtens artikel 

3 van de genoemde wet in feite een gewestelijke belasting geworden (hoewel de inning momenteel 

nog door de federale belastingsdiensten gebeurd), terwijl de registratie van andere akten, zoals 

huurcontracten, zich nog integraal in de federale bevoegdheidssfeer situeert. De Vlaamse 

decreetgever heeft van voormelde bevoegdheden gebruik gemaakt om bv. het tarief van het 

registratierecht voor de overdracht van onroerende goederen te verlagen (artikel 44 en artikel 53 Vl. 

W. Reg.) en een systeem van abattement in te voeren bij de aankoop van onroerende goederen die 

tot hoofdverblijfplaats worden bestemd (artikel 46bis en artikel 46ter Vl. W. Reg.). Aangezien de 
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gewesten slechts in de genoemde materies een beperkte, fiscale bevoegdheid hebben (het 

vaststellen van de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen), is het de federale wetgever 

die tot op heden zowel fiscaalrechtelijk als burgerrechtelijk bevoegd blijft voor onder meer de 

registratieverplichting zelf, net als voor het bepalen van de termijn, de sanctie en op wie de 

verplichting tot registratie rust.  

De bestaande bevoegdheidsverdeling geeft op dit vlak dan ook geen aanleiding tot belangrijke 

inconsistenties. Een belangrijk verschilpunt met de geplande regionalisering van de huurwetgeving is 

echter dat de reeds overgehevelde bevoegdheden zich uitsluitend situeren in de fiscale sfeer en 

bijgevolg niet in conflict komen met eventuele burgerrechtelijke aspecten. De gewestelijke 

initiatieven werden bovendien ingeschreven in het Wetboek Registratierechten zelf, ter vervanging 

van oude federale bepalingen. Hierdoor gelden in de gewesten voortaan gewoon andere tarieven, 

vrijstellingen en verminderingen.  

Probleemstelling 

Toekomstige gewestelijke initiatieven inzake de registratie van huurovereenkomsten zullen zich 

echter in de burgerrechtelijke sfeer bevinden en ingeschreven worden in een eigen Vlaamse 

Woninghuurreglementering, zonder daarbij het Wetboek Registratierechten simultaan te wijzigen. 

De gewesten zullen in de Vlaamse huurwetgeving dwingende bepalingen kunnen opnemen die de 

privaatrechtelijke verhouding tussen huurder en verhuurder inzake registratie regelen, maar de 

fiscale registratieverplichting, zoals deze geldt tussen partijen en de fiscus, blijft een federale 

bevoegdheid. Het is duidelijk dat door de voorgenomen bevoegdheidsverdeling tegenstrijdigheden 

kunnen ontstaan, aangezien aspecten van dezelfde aangelegenheid voortaan door twee 

bestuursniveaus zullen geregeld worden. Meer nog: zelfs nu woninghuur nog een federale 

bevoegdheid is, bestaan er al zekere inconsistenties en onduidelijkheden die voortvloeien uit het feit 

dat beide aspecten (burgerrechtelijk en fiscaalrechtelijk) van de registratieverplichting slecht op 

elkaar afgestemd zijn. Om dit met een voorbeeld te illustreren kan verwezen worden naar het vierde 

deel van dit rapport, waarin onder andere de programmawet van 27 december 2006 wordt 

geëvalueerd. 

Hoewel een toekomstige Vlaamse reglementering beter zou kunnen worden afgestemd op het 

federale registratierecht , blijft de essentie van het hierboven geschetste probleem onverkort gelden. 

Er kunnen met name divergenties en tegenstrijdigheden ontstaan tussen bepalingen uit het 

gewestelijke huurrecht, dat van toepassing is tussen contractspartijen, en het federale 

registratierecht, dat dient gerespecteerd te worden in de relatie tussen burger en fiscus. Daarbij 

dient opgemerkt te worden dat de fiscale wetgeving van openbare orde is en hoe dan ook de relatie 

met de fiscus zal blijven beheersen. Aan wetten die betrekking hebben op de openbare orde kan op 

basis van overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan. Men kan in de contractuele verhouding 

geen wijziging aanbrengen in de wettelijke verplichting betreffende de fiscale schuld110. Tussen 

partijen zou men wel overeen kunnen komen wie de belasting uiteindelijk zal dragen, maar dergelijke 

bepaling kan, tegen de wettelijk bepaalde verplichtingen in, niet aan de fiscus worden 

tegengeworpen. Wanneer de Vlaamse decreetgever dus regulerend zou optreden en burgerrechtelijk 

bepaalde verplichtingen zou opleggen tussen contractspartijen, komt het ons voor dat in de praktijk 

de strengste bepaling (fiscaal dan wel burgerrechtelijk) zal worden toegepast (bv. in geval van 
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afwijkende termijnen of inzake welke overeenkomsten moeten worden geregistreerd). Theoretisch 

kan er zelfs een dubbele verplichting ontstaan (op wie rust de registratieverplichting) of kunnen de 

fiscale en burgerrechtelijke bepaling ronduit tegenstrijdig zijn (wie draagt de lasten). 

Gegeven het bestaande federale registratierecht zal het dan ook moeilijk zijn om op dit vlak een 

eigen Vlaamse koers te varen met het oog op de realisatie van doelstellingen van het woonbeleid. 

Vanuit dit oogpunt, en meer specifiek om de burgerrechtelijke en fiscaalrechtelijk draagwijdte van de 

registratieverplichting optimaal op elkaar te kunnen afstemmen, moet dan ook overwogen worden 

om de fiscaalrechtelijke bevoegdheid inzake registratie van huurcontracten naar de gewesten over te 

hevelen, en dit ondanks het feit dat in het regeerakkoord van de regering Di Rupo geen verdere 

regionalisering op vlak van registratierechten in het vooruitzicht werd gesteld.  

Conclusie 

Wanneer de fiscaalrechtelijke registratieverplichting een federale materie blijft, zal er na de 

bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur sprake zijn van een gedeelde exclusieve bevoegdheid, 

waarbij aspecten van dezelfde aangelegenheid worden toevertrouwd aan onderscheiden 

bestuursniveaus. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om de relevante fiscaalrechtelijke en 

burgerrechtelijke bepalingen op elkaar af te stemmen, of althans niet op initiatief van dezelfde 

wetgever. Mogelijke problemen en tegenstrijdigheden zullen moeten aangepakt worden in de sfeer 

van coöperatief federalisme (overleg en samenwerking), aan de hand van politieke oplossingen, 

terwijl er bevoegdheidsrechtelijk geen sprake is van homogeniteit en coherentie. Zoals eerder werd 

aangetoond leidt een dergelijke bevoegdheidsverdeling tot beleidsdoorkruising en hebben de diverse 

samenwerkingstechnieken in de praktijk nog maar weinig soelaas gebracht. Bovendien wordt snel 

duidelijk dat het voeren van een divergent beleid in de verschillende gewesten onmogelijk zal zijn, 

ook al bestaat de politieke wil om samen te werken. Zonder een bijkomende 

bevoegdheidsoverdracht op vlak van de fiscale registratieverplichting zal de decreetgever dan ook 

slechts beperkt in staat zijn om de materie van de registratierechten in haar beleid in te passen. 

3. De verhouding met het algemeen huurrecht 

 

Situatieschets 

Uit het regeerakkoord van de federale regering van 1 december 2011 blijkt dat het de bedoeling is 

om de drie bijzondere huurregimes, te weten de woninghuur, de handelshuur en de pacht, over te 

dragen naar de gewesten. Het algemeen huurrecht zou daarentegen als een bevoegdheid van de 

federale wetgever behouden blijven111. Naast de hierboven geschetste vaststelling dat daardoor een 

aantal types van huurovereenkomsten, zoals de overeenkomsten met betrekking tot een tweede 

verblijfplaats of vakantiewoning, uit de boot dreigen te vallen, moet ook de vraag gesteld worden 

naar de verdere verhouding tussen het algemeen huurrecht en het woninghuurrecht.  

Het algemeen huurrecht heeft momenteel een dubbele functie: enerzijds is het van toepassing op 

overeenkomsten die niet vallen onder een van de bijzondere huurregimes en anderzijds worden ook 

lacunes binnen de bijzondere huurtypes door het gemeen huurrecht aangevuld. Het algemeen 
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huurrecht112 is immers van toepassing op alle huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende 

goederen. Zo regelt het voor woninghuurovereenkomsten ook verschillende aspecten van de 

contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder die niet vervat liggen in de Woninghuurwet, 

waaronder de vrijwaring voor geborgen gebreken, de verplichting om het goed in goede staat te 

leveren, de stofferingplicht en de aansprakelijkheid voor brand113. Aspecten die wel in de 

Woninghuurwet geregeld zijn, hebben voorrang op het algemeen huurrecht op grond van de regel 

lex specialis derogat lege generali114. 

Ook na de bevoegdheidsoverdracht zal het algemeen huurrecht deze dubbele functie behouden. In 

de hiërarchie der rechtsnormen bevinden wetten, decreten en ordonnanties zich immers op 

hetzelfde niveau, maar door het principe lex specialis derogat lege generali opnieuw toe te passen, 

kan geconcludeerd worden dat het bijzondere, Vlaamse huurregime voorrang zal hebben op het 

algemeen huurrecht en er van zal kunnen afwijken115. De Vlaamse regelgeving zal echter ook 

aangevuld worden door het algemeen huurrecht voor die aangelegenheden die niet afzonderlijk 

geregeld werden, net zoals dit op heden het geval is voor de federale woninghuurwet. Hoewel de 

verhouding tussen het algemeen huurrecht en het woninghuurrecht daarmee op zich duidelijk is, 

brengt de toekomstige bevoegdheidsverdeling ook toepassingsproblemen en een mogelijke 

bevoegdheidsversnippering met zich mee.  

Probleemstelling 

In eerste instantie is het zo dat wanneer de bevoegdheidsoverdracht inhoudelijk beperkt zou blijven 

tot de materiële regels van de Woninghuurwet, alle andere aspecten niet mee zullen 

geregionaliseerd worden. De lacunes in het huidige bijzondere huurregime van de woninghuur zullen 

dan met andere woorden een federale bevoegdheid blijven. Daardoor zou dan zonder meer een 

ongewenste bevoegdheidsversnippering ontstaan. Om naast de bevoegdheid inzake de aspecten die 

vervat liggen in Woninghuurwet ook nog andere aangelegenheden over te dragen, kan een techniek 

er uit bestaan om deze specifiek op te sommen. Zo werd in het voornoemde politieke akkoord van 

maart 2008 gekozen voor een lange opsomming van te regionaliseren bijzondere regels van voor 

bewoning bestemde goederen116. Zoals verderop beargumenteerd wordt, gaat de voorkeur ons 

inziens echter uit naar een meer conceptuele, omstandige formulering waarbij als aanknopingspunt 

wel nog steeds de nadruk wordt gelegd op de bestemming voor bewoning. Dit ten einde een sluitend 

kader aan te reiken aan de hand waarvan bevoegdheden ondubbelzinnig aan de te onderscheiden 

bestuursniveaus kunnen worden toegewezen, ook wanneer zich bijvoorbeeld de uitwerking van een 

volledig nieuwe materiële regel opdringt. 

Daarnaast is het niet denkbeeldig dat de regels van het algemeen huurrecht niet goed meer 

afgestemd zullen zijn op de regels inzake woninghuur.. Meer specifiek kan het bij onderverhuring 

voorvallen dat de hoofdhuur en de onderhuur zullen beheerst worden door reglementering van 

onderscheiden bestuursniveaus. Zo kunnen rechtspersonen, die in kader van het sociaal woonbeleid 
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huren met de bedoeling aan sociale onderverhuring te doen, in de huidige stand van de wetgeving 

zelf nooit een woninghuurovereenkomst aangaan met de eigenaar van het desbetreffende pand. De 

vereiste van bestemming als hoofdverblijfplaats staat dit voor rechtspersonen immers in de weg. De 

simultane toepassing van het federaal algemeen huurrecht en het gewestelijk woninghuurrecht kan 

dan tot praktische problemen leiden wanneer beide reglementeringen niet langer op elkaar zijn 

afgestemd. Vooral de regelgeving omtrent het einde van de overeenkomsten kan in feite voor 

problemen zorgen. Concreet kan gedacht worden aan het tijdstip waarop kan opgezegd worden, net 

als de regeling omtrent welke verschillende opzegtermijnen en -vergoedingen gehanteerd moeten 

worden117. 

Conclusie 

Bij de formulering van de bevoegdheidsverdelende regel kan best gekozen worden voor een 

conceptuele formulering, eerder dan voor een opsomming van over te dragen aangelegenheden. 

Vooral voor de sociale onderverhuring moet daarnaast werk gemaakt worden van een formulering 

die zowel de hoofdhuur als de onderhuur binnen het toepassingsgebied brengt van de regionale 

bevoegdheid inzake woninghuur. 

4. Het procesrecht 

 

Situatieschets 

Naast het algemeen huurrecht en de fiscaalrechtelijke bevoegdheid inzake de registratierechten blijft 

tot slot ook het procesrecht een federale bevoegdheid. Daardoor zal voor de materie van de 

huurovereenkomsten in de toekomst een opsplitsing ontstaan tussen enerzijds het materieel recht, 

dat voortaan op regionaal niveau zal ingevuld worden, en anderzijds het procesrecht dat federaal 

blijft.  

Probleemstelling 

Net als bij het jeugdbeschermingsrecht kan de voormelde opsplitsing beleidsmatig wel degelijk als 

hinderlijk worden ervaren. Zo vallen onder het procesrecht onder andere de regeling met betrekking 

tot de verplichte of facultatieve poging tot minnelijke schikking118, de wijze waarop een zaak 

aanhangig kan worden gemaakt bij de rechtbank119, de gevallen waarin hoger beroep mogelijk is en 

de procedure die moet gevolgd worden bij uithuiszetting van een huurder120. 

Artikel 1344ter van het Gerechtelijk wetboek verwijst bijvoorbeeld naar overeenkomsten die onder 

de Woninghuurwet vallen en voorziet in wachttermijnen en de betrokkenheid van de Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn bij de procedure tot gerechtelijke uithuiszetting. Deze bepaling 

biedt met andere woorden een bijkomende bescherming aan de huurder en staat in de rechtspraktijk 

mee in voor de realisatie van het grondrecht op wonen. Daarnaast is de stand van het procesrecht 

eveneens van belang voor eigenaars en investeerders. Zo speelt het voorzienbare rendement 
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uiteraard een grote rol bij de beslissing om een woning al dan niet te huur te stellen. Dit rendement 

wordt echter ondergraven door eventuele wanbetaling en meer algemeen door het risico op een 

uiteenlopende huurgeschillen. Al snel komen ook op dit vlak bijgevolg de raakvlakken aan het licht 

tussen enerzijds het materieel recht (bv. de huurwaarborg) en anderzijds het procesrecht. Dit laatste 

is namelijk bepalend voor de kosten en de duur van de procedure die de verhuurder bij eventuele 

huurgeschillen moet voeren121.  

Vanuit een beleidsmatig oogpunt zou een optimale bevoegdheidsverdeling dan ook een 

wisselwerking moeten toelaten tussen regels uit het procesrecht en het materieel recht ten einde 

een coherent en krachtdadig beleid te kunnen voeren. In de literatuur stellen een aantal auteurs 

bijgevolg voor om het procesrecht met betrekking tot woninghuurovereenkomsten eveneens te 

regionaliseren122. Opgemerkt moet weliswaar worden dat de eventuele regionalisering van de 

bijzondere rechtspleging inzake huur als neveneffect zou hebben dat de bevoegdheid inzake het 

procesrecht op federaal niveau net minder homogeen zou worden.  

VIII. De formulering van de bevoegdheidsverdelende regel  

 
A. ‘Het voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen’ d.d. 5 maart 2008 

 

In maart 2008 werd ter voorbereiding van de zesde staatshervorming in de Senaat ‘Het voorstel van 

bijzondere wet houdende institutionele maatregelen’ ingediend, betreffende de 

bevoegdheidsoverdracht van de zogenaamde ‘borrelnootjes’. De overdracht naar de gewesten van 

de bevoegdheid inzake huurwetgeving was toen al voorzien. Concreet werden destijds twee 

mogelijke technieken voorgesteld om de bevoegdheidsoverdracht te realiseren: 

1. Behoud van de bestaande tekst, mits toevoeging van een tweede lid, bestaande uit een 

lange opsomming van de over te dragen bijzondere regels betreffende de huur van voor 

woning bestemde goederen123. 

2. Vervanging van het bestaande artikel 6,§1, IV B.W.H.I. door volgende tekst: ‘de 

huisvesting met inbegrip van het huurrecht en de politie van woongelegenheden die 

gevaar opleveren voor de openbare reinheid en gezondheid’124. 

Overeenkomstig de eerste techniek zou artikel 6, §1, IV B.W.H.I. dan als volgt geformuleerd worden: 

“1° De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare 

reinheid en de gezondheid ; 

2° De bijzondere regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen, te weten de 

normen betreffende het geschreven of mondeling karakter van de huurovereenkomst, de 

vormvoorwaarden voor de huurovereenkomst, de vaste dagtekening en de tegenwerpelijkheid van de 

huurovereenkomst, het bewijs van de huurovereenkomst, de overdracht van huur en de onderhuur, 
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de verhuring van goederen van minderjarigen, de verplichtingen en rechten van de verhuurder, de 

verplichtingen en rechten van de huurder, de staat van het verhuurde goed, de renovatie, de 

herstellingen en de uitvoering van bepaalde werken, de verplichting tot vrijwaring, de rechtsgevolgen 

van het tenietgaan van het verhuurde goed, de mogelijkheid om het gehuurde goed van gedaante te 

veranderen, de dringende herstellingen, de vrijwaring voor feitelijkheden van derden, de vrijwaring 

voor rechtsvorderingen betreffende de eigendom van het gehuurde goed, de vaststelling van de 

huurprijs en de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud, de vaststelling van 

kosten en lasten opgelegd aan de huurder, de herziening van de huurprijs, van de kosten en van de 

lasten, de onverschuldigde betaling, het gebruik van het gehuurde goed door de huurder voor een 

ander gebruik dan waarvoor het bestemd was, de plaatsbeschrijving, de aansprakelijkheid voor 

beschadigingen of verliezen, de aansprakelijkheid voor brand, de duur van de huurovereenkomst, de 

beëindiging van de huurovereenkomst, de opzegging van de huurovereenkomst, de wederinhuring, de 

ontbinding van het huurcontract, de overdracht van het gehuurde goed, de uithuiszetting, de 

schadeloosstelling bij uithuiszetting, de huurwaarborg, de stoffering van het gehuurde goed, de 

rechten en verplichtingen van de onderhuurder, de herstellingen ten laste van de huurder of geringe 

herstellingen tot onderhoud, het meubilair en de verhuur van gemeubelde onroerende goederen, de 

verlenging wegens buitengewone omstandigheden, en het karakter van openbare orde, dwingend 

recht of suppletief recht van de verschillende bepalingen”. 

B. Een opsomming van de over te dragen bijzondere regels? 

 

De voormelde opsomming van over te dragen bijzondere regels betreffende de huur van voor 

woning bestemde goederen vormt in feite een opgave van alle bepalingen die in de huidige 

Woninghuurwet en het algemeen huurrecht vervat liggen. 

Positief aan deze techniek is dat door het gebruik van de bewoording ‘voor bewoning bestemde 

goederen’ de regionalisering niet beperkt zou blijven tot huurovereenkomsten die betrekking 

hebben op woningen die als hoofdverblijfplaats worden bestemd. Ook de bevoegdheidsoverdracht 

inzake de huurovereenkomsten met betrekking tot studentenwoningen, tweede verblijfplaatsen en 

vakantiewoningen zou op deze manier kunnen bewerkstelligd worden. In de memorie van toelichting 

wordt naar deze doelstelling zelfs expliciet verwezen. Als dusdanig wordt versnippering vermeden en 

worden aan de gewesten de instrumenten overgedragen om een coherent en homogeen beleid te 

voeren125. 

Daarnaast lijkt de gebruikte formulering ook de voormelde problemen op te vangen die zich zouden 

kunnen stellen bij onderverhuring. Zoals voormeld bestaat immers het risico dat op de hoofdhuur en 

de onderhuur regels van twee te onderscheiden bevoegdheidsniveaus van toepassing zouden zijn. 

Krachtens deze formulering wordt echter niet alleen de bevoegdheid inzake de overdracht van huur 

en de onderhuur geregionaliseerd, de gehanteerde omschrijving van ‘voor bewoning bestemde 

goederen’ lijkt ook eerder een feitelijke toetsing van de bestemming in te houden. In navolging van 

bijvoorbeeld de Vlaamse Wooncode, waarin de bepalingen van toepassing zijn op alle woningen in 

het Vlaamse gewest van zodra zij hoofdzakelijk worden bestemd voor huisvesting, zou dan kunnen 

beargumenteerd worden dat de beoordeling of het goed in kwestie al dan niet voor bewoning 
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bestemd is, niet noodzakelijk samenvalt met de effectieve verhuring126. Wanneer woningen gehuurd 

worden in het kader van sociale onderverhuring, zou dit bijgevolg betekenen dat ook de 

huurovereenkomst die door een rechtspersoon gesloten wordt, en die in feite voor bewoning 

bestemd is, in de gewestelijke bevoegdheidssfeer valt. 

In tegenstelling tot de Vlaamse Wooncode wordt het toepassingsgebied verder ook niet beperkt tot 

onroerende goederen, een gegeven dat eveneens positief kan onthaald worden. In de literatuur 

wordt immers gewezen op het feit dat de bewoners van bijvoorbeeld caravans en woonboten 

behoren tot de meest kwetsbare bewonersgroepen. Met het oog op een maximale bescherming 

worden dan ook pleidooien gehouden voor een ruimere toepassing van bijvoorbeeld de gewestelijke 

woonkwaliteitsreglementering127, met name door het toepassingsgebied niet te beperken tot 

onroerende goederen128. Ook de genoemde woonvormen kunnen dan ook maar beter opgenomen 

worden in een al omvattend en sturend woonbeleid. 

Als voornaamste punt van kritiek kan dan weer gesteld worden dat de voorziene 

bevoegdheidsoverdracht niet volledig is en beperkt blijft tot die aangelegenheden die uitdrukkelijk 

worden opgesomd. Ook de Raad van State129 haalde dit reeds aan in zijn advies met betrekking tot 

het voornoemde wetvoorstel. De opsomming wordt immers voorafgegaan door de woorden ‘te 

weten’, wat neerkomt op een beperkende opsomming van specifieke aangelegenheden. Enkel de 

expliciet opgenomen aangelegenheden zouden dan ook als bevoegdheid overgedragen worden naar 

de gewesten, terwijl niet vermelde aspecten als residuaire bevoegdheid aan de federale regelgever 

blijven toebehoren.  

Verder is de lijst met te regionaliseren bijzondere regels naar de huidige stand van de wetgeving 

inhoudelijke volledig, maar omtrent een aantal aangelegenheden kan de vraag gesteld worden of ze 

er wel in thuis horen. Zo merkt de Raad van State allicht terecht op dat de ‘verhuring van goederen 

van minderjarigen’ veeleer dient te behoren tot de bevoegdheid van de regelgever die het 

burgerrechtelijk statuut van de minderjarige in het algemeen kan regelen. 

Zoals hierboven reeds aangehaald, gaat de voorkeur bovendien uit naar een meer conceptuele, 

omstandige formulering. Wanneer met een opsomming gewerkt wordt,bestaat namelijk het gevaar 

dat nieuwe bevoegdheidsrechtelijke problemen zullen ontstaan wanneer aspecten naar voor zouden 

komen die op heden nog niet het voorwerp uitmaken van reglementering. De uitwerking van een 

volledig nieuwe materiële regel kan zich in de toekomst immers opdringen. Zo zou de decreetgever 

een reglementering kunnen uitwerken voor alternatieve woonvormen zoals ‘co-housing’ of 

groepswonen130. Hoewel het daarbij kan gaan om aangelegenheden die zeer nauw aansluiten bij de 

huur van voor bewoning bestemde goederen, zullen dan niet de gewesten hiervoor bevoegd zijn, 

maar wel de federale wetgever. De Raad van State raadde in zijn advies dan ook aan om de 
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opsomming weg te laten en deze hooguit exemplatief op te nemen in bijvoorbeeld het 

commissieverslag. 

C. Naar een algemene formulering 

 

Vanuit het streven naar een coherente en homogene bevoegdheidsverdeling stuitte de opsomming 

van specifiek over te dragen aangelegenheden zoals hierboven aangehaald op heel wat kritiek. Een 

aanhoudende bevoegdheidsversnippering zou aanleiding geven tot nieuwe bevoegdheidsconflicten, 

ondoelmatigheid, inefficiëntie en verder toepassingsproblemen.  

In antwoord op deze kritiek werd als amendement op het wetsvoorstel bijgevolg een meer algemene 

formulering voorgesteld131. Het bestaande artikel 6,§1, IV B.W.H.I. zou krachtens dit amendement 

vervangen worden door volgende tekst:  

‘de huisvesting met inbegrip van het huurrecht en de politie van woongelegenheden die gevaar 

opleveren voor de openbare reinheid en gezondheid’. 

Tegen deze formulering kan echter ingebracht worden dat zij nauwelijks houvast biedt en verder 

moet gespecificeerd worden. Deze weinig omstandige formulering zou anders de deur opzetten voor 

een verdere bevoegdheidsversplintering, toepassingsproblemen en nieuwe bevoegdheidsconflicten.  

D. Een voorstel van globale formulering 

 

Voor de formulering van de bevoegdheidsverdelende regel kan zoals de Raad van State 

beargumenteerde beter niet gekozen worden voor een opsomming van over te dragen 

aangelegenheden, maar veeleer voor een meer conceptuele formulering. Daarbij kunnen evenwel 

een aantal zaken hernomen worden zoals die geformuleerd werden in de oorspronkelijke tekst van 

de borrelnootjes.  

De bewoording van ‘voor bewoning bestemde goederen’ kent immers een aantal positieve aspecten. 

Eerst en vooral heeft deze formulering als voordeel dat de bevoegdheidsoverdracht niet beperkt 

blijft tot overeenkomsten met betrekking tot woningen die als hoofdverblijfplaats worden bestemd. 

De voorziene bevoegdheidsoverdracht inzake woninghuur wordt op die manier eerder ruim 

geïnterpreteerd, maar heeft tot gevolg dat bevoegdheidsversnippering wordt vermeden. De 

gewesten krijgen zo dan ook de nodige bevoegdheden om een eenduidig en krachtdadig beleid te 

voeren. Bovendien lijkt deze omschrijving ook een antwoord te bieden op de problematiek van de 

onderverhuring zolang de uiteindelijke bestemming als huisvesting gerespecteerd wordt. Het 

toepassingsgebied van de overdracht blijft zo ook niet beperkt tot overeenkomsten met betrekking 

tot onroerende goederen, waardoor bijvoorbeeld caravans en woonboten niet uit het oog verloren 

worden. 

Op terminologisch vlak zou in plaats van ‘bewoning’ ook voor ‘huisvesting’ kunnen gekozen worden. 

Beide termen worden in de bestaande reglementering door elkaar gebruikt. Zo wordt in het 

Wetboek Registratierechten gesproken over ‘onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor 

de huisvesting van een gezin of persoon’ en wordt het begrip woning in de Vlaamse Wooncode 
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gedefinieerd als ‘elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk is bestemd voor de 

huisvesting van een gezin of alleenstaande’. Anderzijds is in de Brusselse Huisvestingscode sprake 

van‘het gebouw bestemd om bewoond te worden132’ en ook in het algemeen huurrecht is in 

verschillende artikels sprake van ‘bewoning’. Artikel 1716 B.W. heeft het bijvoorbeeld over ‘een goed 

dat bestemd is voor bewoning in de ruime betekenis’. In sommige literatuur wordt gesteld dat het 

onderscheid tussen huisvesting en bewoning geen specifieke rechtsgevolgen met zich meebrengt, 

maar dat in normatieve teksten vrijwel altijd voor de term ‘huisvesting’ wordt gekozen133. Dit laatste 

begrip zou echter verwijzen naar ‘de plaats waar men gewoonlijk verblijft’134, waardoor 

vakantiewoningen, een tweede verblijfplaats en de tijdelijke opvanginitiatieven buiten de boot 

dreigen te vallen. Om daarnaast ook de coherentie en de continuïteit met de huidige bepalingen in 

het algemeen huurrecht te behouden, kan best voor de term ‘bewoning’ gekozen worden. 

Bijkomend kan de zinsnede ‘of gedeelten van goederen’ aan de omschrijving van de borrelnootjes 

worden toegevoegd. Op die manier wordt de formulering verder afgestemd op de drie wooncodes135 

en kan onder andere geanticipeerd worden op een mogelijke gewestelijke bevoegdheid inzake de 

huisvestingsaspecten van de uiteenlopende bijzondere woonvormen. Het is daarbij belangrijk om op 

te merken dat door de opname van deze zinsnede geen problemen zullen ontstaan met de 

zogenaamde ‘gemengde woonvormen’. Bij een gemengde bestemming van een pand zal de 

woonfunctie met name gecombineerd worden met andere, vaak economische bestemming. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om een handelshuur, waarbij een deel van het pand voor bewoning bestemd is en 

een ander deel voor handel, of om een pacht, wanneer een hoeve deel uitmaakt van de 

landbouwexploitatie. De vrees kan bestaan dat de regels van de te onderscheiden bijzondere 

huurregimes in botsing zullen komen wanneer de regels van voor bewoning bestemde goederen 

uitdrukkelijk van toepassing zouden zijn op ‘gedeelten van goederen’. Op grond van de 

burgerrechtelijke regel accessorium sequitur principale zal dit echter niet het geval zijn en zal de 

hoofdbestemming bepalen welk geheel van regels de overeenkomst beheerst136.  

Tot slot kan ook overwogen worden om in navolging van de Vlaamse Wooncode toe te voegen dat 

het moet gaan om ‘hoofdzakelijk’ voor bewoning bestemde goederen of gedeelten van goederen. Zo 

wordt niet alleen elke discussie met betrekking tot de gemengde woonvormen uitgesloten, maar 

vallen ook hotels, tweede verblijfplaatsen, vakantiewoningen en alle andere occasionele verblijven 

buiten het toepassingsgebied. Deze laatste verblijfplaatsen vallen immers niet binnen de finaliteit en 

het toepassingsgebied van het gewestelijke woonbeleid137.  

Bijgevolg zou artikel 6, §1, IV B.W.H.I. dan als volgt geformuleerd worden: 

“1° De huisvesting en de politie van woongelegenheden die gevaar opleveren voor de openbare 

reinheid en de gezondheid ; 
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2° De bijzondere regels betreffende de huur van hoofdzakelijk voor bewoning bestemde goederen of 

gedeelten van goederen.” 

 

E. Een voorstel voor een bijkomende bevoegdheidsoverdracht inzake registratierechten 

 

a. Een optimale formulering 

Om de hiervoor geschetste problemen inzake de registratieverplichting te vermijden, kan best 

voorzien worden in een bijkomende bevoegdheidsoverdracht waarbij de gewesten ook de 

bevoegdheid verkrijgen over de fiscaalrechtelijke registratieverplichting voor wat de 

woninghuurovereenkomsten betreft. Een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet van 16 

januari 1989 dringt zich daarbij op. Om een optimale afstemming te verkrijgen op de 

burgerrechtelijke registratieverplichting, zouden meer bepaald het registratierecht op de 

huurovereenkomsten van hoofdzakelijk voor bewoning bestemde goederen of gedeelten van 

goederen een gewestelijke belasting moeten worden, waarbij de regionale overheden de 

bevoegdheid krijgen om de registratieverplichting, de registratietermijn, de vorm van de aangeboden 

akte, de personen verplicht tot aanbieding ter registratie, de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen te wijzigen, net als de sancties die bij een inbreuk worden vastgesteld. 

Bijgevolg zouden artikelen 3, 4 en 5 van de Bijzondere Financieringswet als volgt moeten aangepast 

worden: 

- Invoeging van artikel 3, 13°: “het registratierecht op de huurovereenkomsten van hoofdzakelijk voor 

bewoning bestemde goederen of gedeelten van goederen” 

- Invoeging van artikel 4, §6: “De gewesten zijn bevoegd om voor de in artikel 3, 13° bedoelde 

belasting de registratieverplichting, de registratietermijn, de vorm van de aangeboden akte, de 

personen verplicht tot aanbieding ter registratie, de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de 

vrijstellingen te wijzigen, net als de sancties die bij een inbreuk worden vastgesteld.” 

- Aanpassing van artikel 5, §2, 13°: “het registratierecht op een huurovereenkomst met betrekking tot 

een in België gelegen onroerend goed: op de plaats waar het onroerend goed gelegen is.” 

- Aanpassing van artikel 5, §3: “Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de Staat met 

inachtneming van de door hem vastgestelde procedureregels kosteloos voor de dienst van de in 

artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en 10° tot 13° bedoelde belastingen voor rekening van en in overleg met 

het betrokken gewest. Vanaf het tweede begrotingsjaar volgend op de datum van notificatie van de 

gewestregering aan de federale regering van de beslissing tot het zelf verzekeren van de dienst van 

de betrokken belastingen, zorgt het betrokken gewest voor de dienst van deze belastingen. De 

overheveling van de dienst van de belastingen naar een gewest kan slechts per groep van belastingen 

geschieden: 

- de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde belastingen; 

- de in artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting; 

- de in artikel 3, eerste lid, 4°, 6° tot 8° en 13° bedoelde belastingen; 

- de in artikel 3, eerste lid, 10° tot 12° bedoelde belastingen. 
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De gewesten staan ten minste tot en met 31 december 2003 in voor de dienst van de belastingen 

waarvoor zij reeds vóór de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot 

herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 

instonden. Zolang de federale overheid de dienst van de in artikel , eerste lid, 1° tot 8° en 10° tot 13°, 

bedoelde belastingen verzekert, wordt de overlegprocedure met betrekking tot de technische 

uitvoerbaarheid van de voorgenomen wijzigingen inzake voormelde gewestelijke belastingen bepaald 

in het in artikel 1bis bedoelde samenwerkingsakkoord.” 

b. Een budgettair neutrale formulering 

Het huidige artikel 161,12° van het Wetboek Registratierechten voorziet in de kosteloze registratie 

van de onder artikel 19, 3°, a) bedoelde contracten. Het gaat meer bepaald om de registratie van 

huurcontracten met betrekking tot onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die 

uitsluitend bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of persoon. Hoewel een coherente 

bevoegdheidsverdeling gebaat is bij een zo groot mogelijke mate van overeenstemming tussen de 

fiscale en de burgerrechtelijke bevoegdheid inzake de registratieverplichting, zou het om budgettaire 

redenen wenselijk kunnen zijn om de bevoegdheidsoverdracht inzake de fiscaalrechtelijke 

registratieverplichting te beperken tot dit type van huurovereenkomsten. Het toepassingsgebied van 

het voorstel voor de bevoegdheidsverdelende regel van artikel 6, §1, IV B.W.H.I. en het 

toepassingsgebied van artikel 19, 3°, a) Wetboek Registratierechten (de ‘zuivere-woning-

huurcontracten’) is immers grotendeels gelijklopend, maar toch zijn er ook enkele verschillen.  

Als gelijkenissen kunnen in het bijzonder vermeld worden: 

- De formulering van artikel 19,3, a) gaat de notie ‘hoofdverblijfplaats’ voorbij. Het is niet vereist dat 

de huurder in het goed zijn hoofdverblijfplaats vestigt. 

Gevolg: Het huurcontract voor bijvoorbeeld een studentenkamer valt onder artikel 19, 3°, a) 

Wetboek Registratierechten138.  

- De bestemming van het goed voor huisvesting is cruciaal, niet de hoedanigheid van de huurder. 

Gevolg: De huur door een rechtspersoon kan fiscaal als een zuiver-woning-huurcontract 

beschouwd worden. Er is geen probleem bij de sociale onderverhuring139. 

- het huurcontract zowel betrekking kan hebben op een onroerend goed in zijn geheel als op een 

deel van een onroerend goed140. 

Verschilpunten zijn daarentegen: 

- Het begrip ‘huisvesting’ verwijst zowel naar tijdelijk als naar permanent verblijf141. 
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Gevolg: Occasionele verblijfplaatsen vallen onder artikel 19, 3°, a) Wetboek 

Registratierechten, maar worden uitgesloten in het voorstel voor de 

bevoegdheidsverdelende regel van artikel 6, §1, IV B.W.H.I. 

- Onder toepassing van artikel 19,3, a) Wetboek Registratierechten worden huurcontracten 

uitgesloten die betrekking hebben op onroerende goederen die niet exclusief tot huisvesting worden 

bestemd.  

Gevolg: Gemengde woonvormen kunnen onder het toepassingsgebied van de woninghuur 

vallen wanneer de hoofdbestemming uit huisvesting bestaat. Zij worden echter uitgesloten 

uit het toepassingsgebied van artikel 19, 3°, a) van het Wetboek Registratierechten. 

Voor een budgettair neutrale omlijning van de gewestelijke belastingsbevoegdheid inzake 

woninghuurovereenkomsten zouden de occasionele verblijfplaatsen met andere woorden binnen 

het toepassingsgebied moeten blijven, terwijl de gemengde woonvormen verder moeten uitgesloten 

worden.  

Artikel 3,13° van de Bijzondere Financieringswet zou dan als volgt moeten geformuleerd worden: 

“het registratierecht op de huurovereenkomsten van uitsluitend voor bewoning bestemde 

goederen of gedeelten van goederen” 
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DEEL III: INTEGRATIE IN DE VLAAMSE REGELGEVING ROND WONEN 

IX. Naar een Vlaamse huurcode of een woninghuurdecreet? 

De materie van de woninghuur ligt momenteel hoofdzakelijk vervat in boek III, titel VIII, hoofdstuk II, 

afdeling I (het algemeen huurrecht) en afdeling II (de Woninghuurwet) van het Burgerlijk Wetboek. 

De vraag is hoe de gewesten na de regionalisering van de bevoegdheid inzake woninghuur op het 

legistieke vlak best vorm zullen geven aan het eigen huurrecht. Een eerste mogelijkheid bestaat eruit 

om het Vlaamse huurrecht in te schrijven in het Burgerlijk Wetboek, naast de bestaande federale 

bepalingen. Verder kan ook gedacht worden aan een integratie van de Vlaamse huurreglementering 

in de Wooncodes die elk gewest heeft uitgewerkt of aan een afzonderlijke Huurcode of Huurwetboek 

dat bij een nieuw decreet wordt ingevoerd. Hieronder worden de te onderscheiden mogelijkheden 

toegelicht en de voor- en nadelen van de verschillende methodes besproken. 

A. Integratie in het Burgerlijk Wetboek 

 

Bij de totstandkoming van de gewestelijke huurreglementering kan de decreetgever er eerst en 

vooral voor kiezen om over te gaan tot een aanpassing van de bestaande federale regels in het 

Burgerlijk Wetboek zelf. In navolging van de methode die gehanteerd wordt in het Wetboek 

Registratierechten zou er dan naast de bestaande federale bepalingen ook een per gewest 

afwijkende versie kunnen worden opgenomen van de in dat gewest geldende bijzondere regels 

betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen. Meer specifiek kan ervoor gekozen 

worden om artikel per artikel te voorzien in een versie voor het Vlaamse Gewest, of om een geheel 

nieuwe afdeling of hoofdstuk in te voegen waarin alle voor een bepaald gewest geldende bijzondere 

regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen worden uiteengezet. Het gaat 

dan zowel om regels die momenteel tot het algemeen huurrecht behoren, als om bepalingen van de 

huidige Woninghuurwet. Als voordeel van deze laatste techniek kan vermeld worden dat de 

decreetgever er dan niet toegehouden is om de huidige structuur en opeenvolging van boek III, titel 

VIII, hoofdstuk II, afdeling I en afdeling II te volgen. Daarnaast gelden ook volgende voor- en nadelen 

bij deze techniek. 

Voordelen: 

a. Continuïteit en homogeniteit 

Door de regionalisering van de bevoegdheid over de bijzondere regels betreffende de huur van voor 

bewoning bestemde goederen of gedeelten van goederen komen op het gewestelijke bestuursniveau 

meer homogene bevoegdheidspakketten tot stand voor wat de aangelegenheid van de huisvesting 

betreft. Sommige aspecten van de huur worden echter niet in het algemeen huurrecht of 

Woninghuurwet geregeld en zullen niet mee worden overgeheveld naar de gewesten. De 

bevoegdheidsoverdracht betreft immers slechts de ‘bijzondere’ regels. Voor aspecten die elders in 

het Burgerlijk Wetboek geregeld worden, met in de eerste plaats onderdelen van het algemeen 

verbintenissenrecht , blijft de federale regelgever bevoegd. Voor de federale wetgever ontstaat op 
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die manier in feite een minder homogeen bevoegdheidspakket142. Omwille van de vindbaarheid en 

de interne samenhang met aspecten die elders in het Burgerlijk Wetboek geregeld worden143, kan 

het toekomstige gewestelijk huurrecht dus best geïntegreerd worden in het Burgerlijk Wetboek. 

b. Het verband met het algemeen verbintenissenrecht 

Naast het feit dat het op zich beter zou zijn mocht de bevoegdheid over alle aspecten van de 

huurovereenkomst in handen zijn van dezelfde regelgever, is het vooral belangrijk dat de link met het 

algemeen verbintenissenrecht niet verloren gaat. Het algemeen verbintenissenrecht regelt immers 

belangrijke aspecten bij de totstandkoming (oorzaak en voorwerp van de overeenkomst), het bewijs, 

schadebedingen, de verjaring144 en de ontbinding van wederkerige overeenkomsten. Bovendien mag 

evenmin uit het oog verloren worden dat zeer veel regels en begrippen nader zijn uitgewerkt in de 

rechtspraak. De vraag is of dit contentieux niet dreigt verloren te gaan wanneer het huurrecht in een 

afzonderlijk Vlaams huurdecreet of huurcode wordt gegoten. Door een eventuele integratie van het 

gewestelijke huurrecht in het Burgerlijk Wetboek gaat het omringende kader (het algemeen 

verbintenissenrecht en de rechtspraak) in vergelijking met de andere voorgestelde legistieke 

technieken het minst verloren. 

c. Mogelijkheid tot een gefaseerde aanpak 

Het bestaande (woning)huurrecht werd tenslotte vorm gegeven na veelvuldig overleg met de sector. 

Zo kwam de wetswijziging van 13 april 1997 er nadat een evaluatiecommissie werd opgericht die 

bestond uit eigenaars- en huurdersverenigingen, sociale organisaties, consumentenverenigingen, 

professoren en een afvaardiging van notarissen en vrederechters145. Ook in de toekomst moet 

consultatie van belanghebbenden worden bevorderd. Overleg draagt immers bij tot de transparantie 

in de totstandkoming van reglementering en zorgt ervoor dat bij de besluitvorming alle relevante 

belangen aan bod komen. Zo ontstaat een draagvlak voor de uitvoering van de wet en wordt de 

naleving ervan positief beïnvloed146. Met het oog op het waarborgen van de rechtszekerheid moet 

bovendien gestreefd worden naar een stabiel en duurzaam huurrecht147. 

Ongeacht welke legistieke vorm uiteindelijk gekozen wordt, kunnen de decreetgevers in afwachting 

van verdere onderbouw en overleg met de sector overwegen om al de meest noodzakelijke, 
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dringende aanpassingen te doen in het Burgerlijk Wetboek zelf. Op die manier kan tijd gewonnen 

worden om tot een onderbouwd, duurzaam en evenwichtig Vlaams woninghuurrecht te komen, dat 

al dan niet geïntegreerd wordt in de Vlaamse Wooncode of in een afzonderlijk huurdecreet. 
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Nadelen: 

a. Interne samenhang van de regelgeving binnen het Vlaams gewest 

De gewestelijke overheden hebben binnen het kader van hun bevoegdheid inzake huisvesting 

momenteel reeds uiteenlopende reglementeringen aangenomen die verband houdt met de 

aangelegenheid van de (private) huur. In Vlaanderen kan daarbij onder meer gedacht worden aan de 

kwaliteitsbewaking van woningen148 en kamers149, de regeling omtrent het 

energieprestatiecertificaat150 en de diverse subsidies en tegemoetkomingen die in het leven werden 

geroepen ten voordele van sociale woonorganisaties, gezinnen en alleenstaanden om een betaalbare 

toegang tot kwalitatieve huisvesting te bevorderen. Daarnaast is er ook het sociaal huurstelsel dat 

deels van reglementaire en niet van contractuele aard is. De voornoemde reglementen horen dan 

ook niet thuis in het Burgerlijk Wetboek. Omwille van de toegankelijkheid en de samenhang kan er 

evenwel voor gepleit worden om de gehele Vlaamse reglementering die betrekking heeft op de 

materie van de huur te integreren in één reglementair kader. Wanneer het private huurrecht, dat 

louter betrekking heeft op de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder, daarentegen 

geïntegreerd blijft in het Burgerlijk Wetboek, zal de Vlaamse reglementering met betrekking tot huur 

in brede zin verspreid blijven. 

b. Leesbaarheid en structuur 

Hierboven werd voorgesteld om voor de bijzondere woonvormen de bevoegdheid over alle aspecten 

van huisvesting uitdrukkelijk te verankeren in één bestuursniveau. Daarbij zouden de gewesten dan 

een logische keuze zijn, aangezien de woonproblematiek vooral verbonden is met de gewestelijke, 

plaatsgebonden bevoegdheden. Dit terwijl de band met de persoonsgebonden aangelegenheden 

veeleer indirect is. In de gewestelijke bevoegdheidssfeer zou er vervolgens een aangepaste 

kaderregeling kunnen uitgewerkt worden. Ook in andere specifieke sectoren kan er daarnaast nood 

zijn aan een aangepaste kaderregeling. Zo kan het kader omtrent de duur van de overeenkomst 

beter op een gedifferentieerde manier geregeld worden voor een woning-hoofdverblijfplaats, een 

studentenkamer, een occasionele verblijfplaats of een transitwoning.  

Hoewel voor al deze woonvormen allicht ook wel een aantal gemeenschappelijke principes kunnen 

uitgewerkt worden, lijkt de huidige structuur van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling I (algemeen 

huurrecht) en afdeling II (de Woninghuurwet) dan ook niet optimaal om afzonderlijke 

kaderregelingen voor de diverse huisvestingsvormen uit te werken. Een louter artikelsgewijze 

aanpassing per gewest, zoals in het Wetboek Registratierechten, lijkt dan alvast uitgesloten wil men 

tot een toegankelijk en vlot leesbaar geheel komen151. 
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B. Integratie in de Vlaamse Wooncode 

 

Naast een integratie in het Burgerlijk Wetboek kan ook gekozen worden voor een opname van de 

Vlaamse private huurreglementering in de Vlaamse Wooncode. Er kan in de Wooncode met name 

een nieuwe titel ingevoegd worden voor de verhuring van woningen in de private sector, die verder 

wordt uitgesplitst in een aantal gemeenschappelijke bepalingen inzake private huur en afzonderlijke 

bepalingen met betrekking tot de te onderscheiden specifieke huisvestingsvormen. Naast de 

gemeenschappelijke principes152 kan zoals gezegd overwogen worden om een afzonderlijke 

kaderregeling in te voeren voor de woning- hoofdverblijfplaats, tweede verblijfplaatsen, 

vakantiewoningen, de gemengde woonvormen, transitwoningen, kamers, bijzondere woonvormen 

en eventueel nieuwe woonvormen.  

Sommige bepalingen van het huidige algemeen huurrecht en de Woninghuurwet vertonen 

bovendien raakvlakken met bepalingen die op heden al in de Vlaamse Wooncode zijn opgenomen. 

Daarbij komt in de eerste plaats de woonkwaliteitsreglementering in het vizier. Hierboven werd 

reeds aangehaald dat kwaliteitsnormen werden aangenomen in kader van artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode en krachtens artikel 2 van de Woninghuurwet. De overlapping tussen beide zorgt zoals 

gezegd vooral door het publiekrechtelijke sanctiemechanisme (absolute nietigheid wegens 

strijdigheid met de openbare orde) voor een verregaande interferentie en praktische problemen in 

de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder. Er kan overwogen worden om de 

kwaliteitsnormering uit het huurrecht te halen en deze materie volledig in te werken onder titel III 

‘Kwaliteitsbewaking’ van de Vlaamse Wooncode. 

Voordelen: 

a. Naar een eengemaakte codificatie? 

Een integratie van de private woninghuurwetgeving in de Vlaamse Wooncode zou er voor zorgen dat 

de globale gewestelijke reglementering inzake huur wordt samengebundeld in één en dezelfde code, 

zeker wanneer ook de bepalingen van het Kamerdecreet worden opgenomen. Het gaat daarbij om 

regels van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke aard, waarbij ook nog momenteel 

onbestaande reglementeringen zouden kunnen geïntegreerd worden. Een bijkomende 

bevoegdheidsoverdracht inzake de registratieverplichting zou de decreetgever bijvoorbeeld de 

mogelijkheid kunnen geven om de bestaande fiscale registratieverplichting met betrekking tot 

huurovereenkomsten af te schaffen en een eigen regeling uit te werken in de Vlaamse Wooncode. 

Deze nieuwe regeling zou dan zowel kunnen beantwoorden aan doelstellingen van privaatrechtelijke 

(het verlenen van een vaste datum, informatie verstrekken over opeenvolgende contracten van korte 

duur) als publiekrechtelijke (het tot stand brengen van een databank inzake huurcontracten als bron 

van informatie voor het woonbeleid) aard. Ook de mogelijkheden die de bevoegdheidsoverdracht 

biedt op vlak van huurprijsreglementering kunnen in die context vermeld worden. Wanneer 

bijvoorbeeld naar Nederlands voorbeeld wordt overgegaan tot het instellen van huurcommissies153, 

zou de reglementering daaromtrent eveneens kunnen ondergebracht worden in de Vlaamse 

Wooncode. 
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Wanneer deze geïntegreerde code verder intern consistent wordt opgesteld, biedt de genoemde 

methodiek een goed perspectief om tot een intern coherente, doorzichtige en omvattende 

(huur)reglementering te komen. Daardoor zou de kenbaarheid en uiteindelijk ook de effectieve 

toepassing van de globale reglementering vergroot worden. Wat de structuur van de reglementering 

betreft, biedt het invoegen van een nieuwe titel in de Wooncode daarnaast ook meer mogelijkheden 

dan een artikelsgewijze aanpassing van het Burgerlijk Wetboek.  

b. Samenvoeging met de materie van de sociale huur 

In samenhang met het vorige punt zou door de integratie in de Vlaamse Wooncode een versmelting 

kunnen ontstaan tussen de sociale en de private huur. De rechtsverhouding die tot stand komt bij 

een sociale huur is momenteel hybride van aard: er zijn zowel elementen van reglementaire als van 

contractuele aard van toepassing. Voor alle aspecten die niet geregeld zijn in het sociaal huurstelsel 

is het woning- en algemeen huurrecht immers van toepassing. Artikel 91, §3 van de Vlaamse 

Wooncode bevestigt uitdrukkelijk dit suppletiviteitsbeginsel en stelt dat voor de aspecten die niet 

geregeld zijn in de specifieke reglementering met betrekking tot sociale huur afdeling 1 (“Algemene 

bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen”) en 2 (“Woninghuurwet”) van boek III, 

titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, voor zover ze niet afwijken van 

de bepalingen van titel VII van de Vlaamse Wooncode of in strijd zijn met de geest ervan154. 

Aangezien de regels van de private huur een referentiekader vormen bij de sociale huur voor die 

aspecten die niet geregeld zijn, zou een samenvoeging van het private en het sociale huurstelsel in 

de Vlaamse Wooncode de toegankelijkheid en coherentie van de regelgeving ten goede komen. 

Bovendien kan bekeken worden om de gemeenschappelijke principes voor de private huur waarvan 

hierboven sprake was, uit te breiden tot de sociale huur en dit laatste stelsel binnen de 

gemeenschappelijke principes verder te integreren als een afzonderlijke kaderregeling. Het feit dat 

het sociaal en het privaat huurrecht momenteel van elkaar gescheiden zijn, hangt immers louter 

samen met de historische reden dat bij de eerdere regionalisering van de materie van de huisvesting 

alleen de materie van het sociaal huurrecht werd overgedragen naar de gewesten155. 

c. Naar een sturend huurrecht 

Het grondrecht op een behoorlijke huisvesting moet gerealiseerd worden door de verschillende 

overheden die bevoegd zijn voor de materie van de huisvesting. In Vlaanderen is de realisatie van het 

grondrecht op wonen meer bepaald de finale doelstelling van de Vlaamse Wooncode, zoals 

verwoord in titel II, waarbij de concrete realisatie van het grondrecht als de ultieme toetssteen van 

het huisvestingsbeleid moet worden beschouwd156. Op federaal niveau werd het recht op wonen op 

zijn beurt vorm gegeven op basis van het overeenkomstenrecht. Daarbij werden door middel van 

dwingende bepalingen bepaalde belangen van de betrokken partijen beschermd. De integratie van 

het woninghuurrecht in het huisvestingsbeleid biedt in de toekomst ongetwijfeld nieuwe 

mogelijkheden om de particuliere huurmarkt te sturen en het huurrecht als instrument verder in te 

schakelen bij de realisatie van de grondrecht op wonen. Door de integratie in de Vlaamse Wooncode 
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wordt deze ultieme doelstelling uitdrukkelijk onderschreven, wat de interne coherentie dan weer ten 

goede komt. 

Nadelen: 

a. Samenhang met bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 

Eerder werd gewezen op het feit dat bepaalde aspecten die van belang zijn voor de materie van de 

huur niet in afdeling 1 (“Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen”) en 2 

(“Woninghuurwet”) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek vervat liggen en 

niet zullen geregionaliseerd worden. Vooral het belang van het algemeen verbintenissenrecht moet 

daarbij benadrukt worden. Om dit probleem op te vangen kan er bij een eventuele integratie van het 

private huurrecht in de Vlaamse Wooncode voor gekozen worden om een bepaling in te schrijven die 

vergelijkbaar is met het huidige artikel 91, §3 van de Vlaamse Wooncode. Daardoor kan voor alle 

elementen die niet geregeld worden in de bijzondere huurreglementering teruggegrepen worden 

naar de meer algemene leerstukken van het Burgerlijk Wetboek. Toch bestaat zelfs dan nog de 

mogelijkheid dat er tegenstrijdigheden en onduidelijkheden ontstaan. De kans bestaat bijvoorbeeld 

dat de samenhang verloren gaat en dat de decreetgever terminologie en definities gebruikt die niet 

stroken met het begrippenarsenaal dat in het Burgerlijk Wetboek gebruikt wordt. Daarbij dient zoals 

gezegd eveneens rekening gehouden te worden met het contentieux zich door heen de jaren in de 

rechtspraktijk heeft gevormd157. 

b. Het publiekrechtelijk karakter van de Vlaamse Wooncode 

Verder kan de vraag gesteld worden of het private huurrecht zijn plaats wel kent in de Vlaamse 

Wooncode. De Wooncode omvat momenteel immers louter bepalingen van publiekrechtelijke aard 

en richt zich in hoofdzaak tot de institutionele actoren van het huisvestingsbeleid. Het private 

huurstelsel daarentegen wil de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder regelen en 

richt zich tot de burger.  

C. Een Vlaams Huurdecreet  

 

Een laatste alternatief bestaat er uit om de gewestelijke huurreglementering op te nemen in een 

afzonderlijk decreet. Ook hierin kan overwogen worden om te werken met een aantal 

gemeenschappelijke principes, waarna afzonderlijke bepalingen kunnen opgenomen worden met 

betrekking tot de te onderscheiden specifieke huisvestingsvormen. De duur en de opzegging van de 

overeenkomst, de renovatie en de verlenging wegens buitengewone omstandigheden zullen 

bijvoorbeeld een gedifferentieerde regeling vereisen of voor sommige vormen van huisvesting niet 

relevant zijn. Globaal genomen kan ook gesteld worden dat werkwijze om een afzonderlijk 

huurdecreet in het leven te roepen voor de decreetgever alvast veel eenvoudiger is dan om tot een 

doorgedreven integratie in de Vlaamse Wooncode over te gaan. 
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Voordelen: 

a. Een louter privaatrechtelijk kader 

Een voordeel bij de aanname van een afzonderlijk Vlaams huurdecreet bestaat uit het feit dat dit 

decreet net als de Woninghuurwet louter de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder 

zou regelen. Het decreet zou zich bijgevolg uitsluitend richten tot de burger en geen bepalingen van 

publiekrechtelijke aard omvatten. Daarbij wordt -meer dan bij de integratie van de private 

huurreglementering in de Vlaamse Wooncode- een voor de burger eenvoudig en toegankelijk kader 

gecreëerd.  

b. Duurzaamheid van de huurreglementering 

Omwille van de rechtszekerheid en de nood aan juridische stabiliteit158 is een zekere autonomie ten 

opzichte van de Vlaamse Wooncode misschien ook raadzaam. In het verleden werd aan de 

Wooncode alvast op regelmatige basis gesleuteld. Het bestaan van dwarsverbanden en eventuele 

kruisverwijzingen binnen een sterk geïntegreerde Vlaamse Wooncode zou kunnen impliceren dat ook 

het huurrecht in de toekomst al te vaak wijzigingen moet ondergaan. 

c. Samenhang met de handelshuur en de pacht 

Het regeerakkoord van de regering Di Rupo voorziet zoals gezegd niet alleen in de overdracht van de 

materie van de woninghuur, maar ook van de landbouw en de pacht. Wanneer er zou voor gekozen 

worden om op Vlaams niveau te werken met een huurdecreet of een huurcode zouden daarin 

eveneens de handelshuur en de pacht kunnen worden geïntegreerd. Daarbij kunnen een aantal 

gemeenschappelijke principes ontwikkeld worden die voor elk van deze bijzondere huurstelsels van 

toepassing zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot de huurwaarborg of de verdeling van kosten en 

lasten). 

Nadelen: 

a. Samenhang met de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek 

Net als bij de mogelijkheid tot integratie van de Vlaamse huurreglementering in de Vlaamse 

Wooncode kan gewezen worden op het feit dat de samenhang met het Burgerlijk Wetboek dreigt 

verloren te gaan. Ook hier kan gewerkt worden met een catch-all bepaling naar analogie met artikel 

91, §3 van de Vlaamse Wooncode, maar dreigen eveneens verwarring en tegenstrijdigheden te 

ontstaan wanneer het begrippenarsenaal van de Vlaamse reglementering niet goed is afgestemd op 

de nog steeds relevante bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. 

b. Samenhang met de gewestelijke bepalingen inzake wonen 

In tegenstelling tot wat het geval is bij een eventuele integratie in de Vlaamse Wooncode blijft in dit 

geval de Vlaamse reglementering die betrekking heeft op huurwoningen en kamers versnipperd over 

uiteenlopende decreten. Daardoor dreigt de kenbaarheid en de coherentie tussen de afzonderlijke 
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regelgevende complexen verloren te gaan. Goede regelgeving is nochtans samenhangend159. Ook de 

gewestelijke huurreglementering zal bovendien als instrument van het huisvestingsbeleid 

ingeschakeld worden ter realisatie van de doelstellingen van de Vlaamse Wooncode, met als 

alomvattend oogmerk de effectuering van het grondrecht op een behoorlijke huisvesting. 

D. Samenvatting 

 

A. Integratie in het Burgerlijk Wetboek  

Voordelen 

a. De federale wetgever blijft bevoegd voor sommige burgerrechtelijke aspecten die van belang 

zijn voor de huur. Voor de burger blijft het geheel van toepasselijke regels op deze manier 

vindbaar in het Burgerlijk Wetboek. 

b. Het verband met het algemeen verbintenissenrecht blijft behouden, de interne samenhang 

met overige voor de relevante bepalingen gaat minder verloren. 

c. Ongeacht welke legistieke vorm voor het Vlaamse huurrecht finaal gekozen wordt, kan de 

decreetgever reeds de meest noodzakelijke aanpassingen doen in het Burgerlijk Wetboek en 

is er mogelijkheid tot een gefaseerde aanpak. 

Nadelen 

a. De gehele Vlaamse reglementering ligt tot verspreid over uiteenlopende rechtsbronnen. Dit 

gegeven zou alleen maar versterkt worden en maakt de reglementering voor de burger 

minder toegankelijk. 

b. Een louter artikelsgewijze aanpassing van het Burgerlijk Wetboek kan ertoe te leiden dat het 

geheel van toepasselijke regels onleesbaar wordt. Wanneer gekozen wordt om een nieuw 

hoofdstuk of titel in te voegen, is de decreetgever evenwel niet gebonden door de huidige 

structuur. 

B. Integratie in de Vlaamse Wooncode 

Voordelen 

a. Een integratie in de Vlaamse Wooncode kan een aanzet betekenen om over te gaan tot een 

codificatie van het geheel van de in Vlaanderen toepasselijke reglementering inzake wonen. 

Daardoor zou de kenbaarheid van de regelgeving worden vergroot. 

b. De Wooncode zou een aantal gemeenschappelijke principes kunnen uitwerken die voor alle 

types van huur toepasselijk zijn. Binnen deze gemeenschappelijke regeling kunnen dan 

bijzondere kaderregelingen worden ontwikkeld, waardoor onder meer de materie van de 

sociale huur kan worden geïntegreerd en de samenhang wordt vergroot. 

c. Omwille van de coherentie met de globale doelstellingen van het Vlaamse woonbeleid kan 

het private huurrecht best opgenomen worden in de Wooncode. 
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Nadelen 

a. Door gebruik te maken van deze techniek dreigt het verband met overige voor de huur 

relevante aspecten in het Burgerlijk Wetboek verloren te gaan. Een catch-all bepaling in 

navolging van artikel 91, §3 Vlaamse Wooncode verhindert niet dat de decreetgever 

tegenstrijdige definities of terminologie zou gaan hanteren. 

b. De huidige Wooncode richt zich uitsluitend tot de actoren van het woonbeleid. Het 

huurrecht regelt daarentegen de contractuele verhouding tussen huurder en verhuurder. 

 

C. Een Vlaams huurdecreet  

Voordelen 

a. Het tot stand brengen van een afzonderlijk huurdecreet is eenvoudiger dan een 

doorgedreven integratie in de Vlaamse Wooncode. Het decreet zou toegankelijker zijn, zich 

enkel richten tot de burger. 

b. Een afzonderlijk decreet zou de autonomie ten opzichte van overige regelgeving verhogen en 

er voor kunnen zorgen dat de huurreglementering minder aan wijzigingen onder hevig is. 

c. Het Vlaamse Gewest verkrijgt door de zesde staatshervorming ook de bevoegdheid over de 

handelshuur en de pacht. Er zou voor kunnen gekozen worden om een gemeenschappelijk 

kader te ontwikkelen voor de bijzondere huurregimes waarvoor Vlaanderen bevoegd is. 

Nadelen 

a. Net als bij de integratie in de Vlaamse Wooncode dreigt de samenhang met de bepalingen in 

het Burgerlijk Wetboek verloren te gaan. 

b. De Vlaamse regelgeving rond wonen wordt verspreid en wordt daardoor minder 

toegankelijk. 

X. Inbedding in de Vlaamse administratie 

A. Algemeen 

 

Het succes van een bevoegdheidsoverdracht hangt niet alleen samen met de mate waarin homogene 

bevoegdheidspakketten tot stand komen die de deelgebieden dan wel de federale staat toelaten om 

een aangepast, krachtdadig en coherent beleid te voeren. Uit de ervaring opgedaan bij eerdere 

staatshervormingen blijkt immers dat bij de effectieve implementatie en integratie van de 

bevoegdheidsoverdracht tal van problemen kunnen ontstaan. Zo moet het beleid in het algemeen 

overgeheveld worden zonder dat de continuïteit in het gedrang wordt gebracht en moeten er bij de 

‘ontvangende’ overheid voldoende mensen en middelen aanwezig zijn om het beleid voort te 

zetten160. 

Voor de bevoegdheidsoverdracht van de materie van de woninghuur lijkt de kwestie van de 

continuïteit niet direct een probleem te zijn: zolang een gewest geen gebruik maakt van de nieuw 
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verworven bevoegdheden, blijft de federale huurwetgeving immers gewoonweg van toepassing161. 

Verder valt de materie van het private huurrecht momenteel onder het federale beleidsdomein 

Justitie zonder dat daarbinnen een afzonderlijke entiteit bestaat die zich om het private huurrecht 

bekommert. Bij de overdracht zullen allicht dan ook geen mensen of middelen vanuit het federale 

beleidsdomein Justitie worden overgedragen naar de Vlaamse administratie. Om die reden stellen 

zich bij de overdracht zelf een aantal problemen niet die zich wel voordeden bij eerdere 

staatshervormingen (onder andere met betrekking tot het ambtenarenstatuut, de 

organisatiestructuur, de huisvesting van de administratie, technologische aanpassingen, 

enzovoort)162. Anderzijds betekent dit uiteraard wel dat op niveau van de ‘ontvangende’ Vlaamse 

administratie mensen en middelen moeten worden vrijgemaakt om een eigen gewestelijke 

reglementering uit te werken, op te volgen en te evalueren. Toch lijkt de administratieve last die met 

de overheveling van de bevoegdheid inzake woninghuur gepaard gaat eerder beperkt. Bepaalde 

aspecten van het woninghuurrecht vinden immers aansluiting bij het in Vlaanderen reeds 

uitgebouwde administratieve kader. Zo sluit de aangelegenheid van de woonkwaliteitsnormen 

volkomen aan bij het bestaande actieterrein van de Vlaamse Wooninspectie. 

B. Een interne bevoegdheidsproblematiek? 

 

De regionalisering biedt perspectieven om een einde te maken aan de bestaande overlappingen en 

interferenties tussen de gewestelijke en de federale regelgeving. Bovendien zal het woninghuurrecht 

voortaan ook ingeschakeld kunnen worden als instrument bij de realisatie van de doelstellingen van 

het huisvestingsbeleid. Toch zullen er ongetwijfeld ook in de toekomst nog bevoegdheidsrechtelijke 

knelpunten en discussies blijven voortbestaan. Eerder werd gewezen op (potentiële) problemen en 

tegenstrijdigheden met materies die verankerd zijn in het federale bestuursniveau en bepaalde 

gemeenschapsbevoegdheden163. Daarnaast mag echter ook niet uit het oog verloren worden dar er 

nood is aan coördinatie en afbakening van de interne bevoegdheden binnen de gewestelijke 

bevoegdheidssfeer. Voor de huisvesting en meer bepaald voor de materie van de woninghuur 

kunnen immers ook aanknopingspunten gevonden binnen gewestelijke aangelegenheden die niet tot 

het woonbeleid behoren en zijn er bijgevolg interdependenties met andere gewestelijke 

beleidsterreinen164.  

Zo zijn de materie van de handelshuur en de pacht van belang voor de gemengde woonvormen en 

bestaan er daardoor raakvlakken met de beleidsdomeinen Economie en Landbouw. Voor de 

vakantiewoningen en de occasionele verblijfplaatsen zijn er dan weer verbanden met het 

beleidsdomein Toerisme, terwijl er ook discussie kan bestaan over de vraag of de 

huurprijsreglementering geen deel uitmaakt van het economisch beleid. Daardoor dreigen 
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elementen die van belang zijn voor het woonbeleid onder de bevoegdheid van maar liefst vier 

ministers te ressorteren. De door het project ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ beoogde één-op-één relatie, 

waarbij administratieve entiteiten op een welbepaald beleidsdomein worden geënt en eveneens in 

een één-op-één relatie staan met de politieke overheid, dreigt daardoor volledig onderuit gehaald te 

worden165. De nood aan interne samenwerking en coördinatie is dan ook erg duidelijk wil men tot 

een coherent en krachtdadig woonbeleid komen. 

In de toekomst zal moeten blijken of de nodige bereidheid bestaat om tot overleg en samenwerking 

over te gaan ten einde tot een onderling afgestemd beleid te komen. Vanuit het Vlaams parlement 

kan daarbij naar de huidige stand van de wetgeving alvast nauwelijks druk worden uitgeoefend. 

Artikel 22 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse Instellingen bepaalt immers dat 

de Vlaamse Regering collegiaal en volgens de procedure van consensus beraadslaagt over alle zaken 

die tot haar bevoegdheid behoren en dit onverminderd de door haar toegestane delegaties166. Enige 

parlementaire controle op de interne bevoegdheidsverdeling binnen de Vlaamse regering is dan ook 

niet mogelijk. De principes van de operatie ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ dreigen bijgevolg elke legislatuur 

opnieuw tot dode letter te verworden wanneer hiervoor binnen de Vlaamse regering geen 

engagement bestaat. Een gedeeltelijk oplossing zou er uit kunnen bestaan om de werkingsregels die 

bepalen dat de Vlaamse regering optreedt als college aan te passen, zodat tenminste vanuit het 

Parlement enige controle mogelijk is. 

XI. Het overgangsrecht 

A. Algemene principes 

 

Gelet op de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel moet de materie van de woninghuur 

overgeheveld worden naar de gewesten zonder dat de continuïteit van de regelgeving in het gedrang 

wordt gebracht. De burger moet er immers op kunnen vertrouwen dat de bestaande normen worden 

toegepast en dat hun geldingskracht behouden blijft totdat ze worden opgeheven of vervangen167. 

Naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht worden op dit vlak zoals gezegd niet onmiddellijk 

problemen verwacht: zolang een gewest geen gebruik maakt van de nieuw verworven 

bevoegdheden, blijft de federale huurwetgeving gewoonweg van toepassing. Bovendien worden ook 

de uitvoeringsbesluiten mee geregionaliseerd. Zelfs wanneer de gewesten een nieuw decreet zouden 

aannemen zonder uitvoeringsbesluit, zullen de federale uitvoeringsbesluiten in de mate van het 

mogelijke van toepassing blijven168. 

Wanneer de decreetgever na de bevoegdheidsoverdracht een nieuwe, Vlaamse reglementering wil 

aannemen, zal echter opnieuw met het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel moeten rekening 

gehouden worden. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe huurrecht zal met name moeten 

beoordeeld worden of het nodig is om specifieke bepalingen te voorzien die de overgang naar de 
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door de nieuwe regel in het leven geroepen rechtstoestand begeleiden. Zonder dergelijke specifieke 

overgangsbepalingen zullen de algemene principes van het overgangsrecht gelden. 

In het algemeen kent het overgangsrecht vier mogelijke regels die de werking in de tijd van de wet 

vorm geven: 

- Retroactieve werking: een norm zal retroactief zijn wanneer hij van toepassing wordt 

gemaakt op voor de inwerkingtreding van de nieuwe regel definitief verworven toestanden, 

verrichte handelingen of gebeurde feiten. 

- Onmiddellijke werking: van onmiddellijke werking is sprake wanneer rechtsgevolgen worden 

vastgeknoopt aan rechtsfeiten die zich voordoen vanaf de inwerkingtreding van de norm. 

Onder de onmiddellijke werking wordt ook de situatie begrepen wanneer de nieuwe regel 

van toepassing is op toestanden die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regel zijn 

ontstaan, doch bij de inwerkingtreding nog voortduren. 

- Eerbiedigende werking: de norm laat de oude regeling van toepassing op bepaalde 

rechtsfeiten, die nochtans dateren van na de inwerkingtreding. 

- Uitgestelde werking: de oude regeling blijft nog voorlopig van toepassing op bepaalde 

rechtsfeiten, die nochtans dateren van na de inwerkingtreding. Na verloop van de voorziene 

termijn vallen ook deze rechtsfeiten onder de nieuwe regeling. 

In het overgangsrecht geldt daarbij als algemeen principe de onmiddellijke werking van de norm. De 

retroactiviteit, uitgestelde en eerbiedigende werking zijn daarentegen uitzonderingen die expliciet 

moeten vastgelegd worden of moeten blijken uit de bewoording of strekking van de rechtsregel169. 

Voor het overeenkomstenrecht (waaronder de huur) geldt echter een afwijkend regime. Voor deze 

aangelegenheid zal de oude wet in principe van toepassing blijven, tenzij de nieuwe norm van 

openbare orde is of uitdrukkelijk van toepassing wordt verklaard op lopende overeenkomsten170. De 

eerbiedigende werking van de oude wet geldt daarbij weliswaar alleen voor de voortdurende 

rechtsgevolgen van lopende huurovereenkomsten. Voor wat betreft nieuwe overeenkomsten is de 

nieuwe wet wel onmiddellijk van toepassing. Er moet dan ook worden nagegaan of de 

huurovereenkomst voor of na de inwerkingtreding van de wet werd gesloten171. 

B. Aanbevelingen 

 

Bij de aanname van nieuwe regelgeving moet zoals gezegd beoordeeld worden of de toepassing van 

de nieuwe regels voor de belanghebbende genoeg voorzienbaar was en of er voldoende 

aanpassingstijd was. Gelet op het voorgaande moet daarbij het rechtskarakter van het huurrecht in 

acht worden genomen. Naar de huidige stand van de wetgeving zijn substantiële delen van het 

woninghuurrecht van dwingend recht, terwijl de woonkwaliteitsnormen zelfs de openbare orde 
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raken172. Indien de regels slechts van aanvullend recht zouden zijn, zou dit immers betekenen dat 

partijen er conventioneel van konden afwijken. Daardoor zouden dan weer de belangen van de 

huurder, dan wel van de verhuurder, niet adequaat beschermd worden. Gelet op de doelstellingen 

van het woninghuurrecht mag dan ook verwacht worden ook in de toekomst (een deel van) het 

wettelijke kader van dwingend recht of van openbare orde zal zijn.  

Zonder specifieke overgangsbepalingen gelden daarbij de algemene principes van het 

overgangsrecht. Voor (huur)overeenkomsten betekent dit dat toekomstige bepalingen van openbare 

orde onmiddellijk van toepassing zullen zijn op de lopende huur. Bepalingen van dwingend recht 

zullen daarentegen geen onmiddellijke toepassing kennen, terwijl dit wel wenselijk kan zijn en de 

decreetgever er dan ook voor kan opteren om de onmiddellijke toepassing toch te voorzien. Vanuit 

het oogpunt van het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel is deze vaststelling bij uitstek voor 

sommige types van huurovereenkomsten problematisch. Tot op heden vallen contracten met 

betrekking tot kamers bijvoorbeeld (overwegend) onder het algemeen huurrecht. Gelet op het feit 

dat het algemeen huurrecht grotendeels van aanvullend recht is en er een grote conventionele 

vrijheid heerst, kan immers verwacht worden dat in de praktijk erg veel huurovereenkomsten zullen 

moeten aangepast worden. Ook voor andere types van overeenkomsten geldt uiteraard dat zij niet 

zullen aangepast zijn aan het nieuwe woninghuurrecht. Het vertrouwens- en 

rechtszekerheidsbeginsel dreigt dan ook geschonden te worden wanneer niet voorzien wordt in 

evenwichtige overgangsbepalingen, bij voorkeur gekoppeld aan de nodige 

sensibiliseringscampagnes. 

Gelet op de verschillende types van huurovereenkomsten en de inhoudelijke verscheidenheid aan 

dwingende bepalingen leidt dit tot de conclusie dat er voor de lopende overeenkomsten nood zal zijn 

aan een complexe overgangsregeling. Voor regels van aanvullend recht blijft de situatie daarentegen 

vrij eenvoudig: partijen kunnen van deze regels afwijken en er is geen onmiddellijke werking. De 

uiteindelijke overgangsbepalingen zullen alleszins moeten samenhangen met de aard en de inhoud 

van het toekomstige woninghuurrecht. De gehanteerde principes bij de invoering van de 

woninghuurwet van 20 februari 1991 kunnen in grote lijnen evenwel ter inspiratie dienen.  

Krachtens artikel 18 van de wet van 20 februari 1991 is de nieuwe regeling op 28 februari 1991 in 

werking getreden. Daarbij gold de volgende overgangsregeling: 

a. Nieuwe overeenkomsten 

Voor contracten die vanaf 28 februari 1991 werden gesloten was de nieuwe regeling in haar geheel, 

zonder enige beperking, van toepassing. Bepalend was daarbij de datum waarop de overeenkomst 

werd gesloten en niet die van inwerkingtreding. Voor schriftelijke overeenkomsten wordt de datum 

van ondertekening in acht genomen als de datum van het sluiten van de overeenkomst. 

=> Vanaf de inwerkingtreding van het Vlaamse huurrecht kan onmiddellijke werking als 

principe gelden voor nieuwe huurovereenkomsten. 
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b. Lopende overeenkomsten 

De overgangsregeling voor overeenkomsten gesloten voor 28 februari bestond uit een drie algemene 

principes, naast een substantieel aantal bijzondere overgangsbepalingen die betrekking hadden op 

specifieke wetsartikelen. 

Algemene principes 

1. De woninghuurwet was onmiddellijk van toepassing op alle schriftelijke overeenkomsten van 

onbepaalde duur en op alle mondelinge huurovereenkomsten. Deze bepaling kende tweede 

uitzonderingen met betrekking tot de huurwaarborg en de onroerende voorheffing. Belangrijk is 

echter dat deze bepaling moet samen gelezen worden met het feit dat de wet voor deze types van 

overeenkomsten eveneens bepaalde wanneer zij geacht werden inwerking te zijn getreden. Met 

invoering van de Woninghuurwet werd elke overeenkomst immers geacht te worden aangegaan 

voor een periode van negen jaar. 

=> De huidige Woninghuurwet kent geen overeenkomsten meer van onbepaalde duur. 

Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde duur (eventueel levenslang) of 

worden geacht te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar173. Voor mondelinge 

huurovereenkomsten zou het overgangsrecht wel een onmiddellijke toepassing kunnen 

voorschrijven. Ter rechtvaardiging in het licht van het vertrouwens- en 

rechtzekerheidsbeginsel kan gesteld worden dat het feit dat partijen niets uitdrukkelijk 

hebben geregeld een dynamische verwijzing inhoudt naar het geldende recht. 

2. De bepalingen van de Woninghuurwet van 20 februari 1991 zijn van toepassing op de voor 20 

februari 1991 gesloten schriftelijke overeenkomsten van bepaalde duur met ingang van de 

vernieuwing of verlenging van deze overeenkomsten na 28 februari 1991. Tot het einde van de 

contractueel bedongen termijn bleef het oude recht met andere woorden van toepassing en had de 

Woninghuurwet van 1991 een eerbiedigende werking. 

=> Het Vlaamse huurrecht kan eerbiedigend werken ten opzichte van lopende 

huurovereenkomsten en pas bij verlenging of vernieuwing van toepassing worden. 

3. Op onderhuurovereenkomsten was de Woninghuurwet van 1991 enkel van toepassing wanneer zij 

waren afgesloten na 28 februari 1991. Ook voor onderhuurovereenkomsten had de wet dus 

eerbiedigende werking. 

 Bijzondere regels 

Na de invoering op 20 februari 1991 werd meermaals gesleuteld aan de tekst van de 

Woninghuurwet. Vooral de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende 

de huurovereenkomsten heeft de oorspronkelijke Woninghuurwet op verschillende punten 

aanzienlijk gewijzigd. Sommige wijzigingen waren daarbij van onmiddellijke toepassing, terwijl 

andere bepalingen slechts van toepassing waren op overeenkomsten gesloten, vernieuwd of 
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verlengd na de datum van inwerkingtreding. Uitzonderlijk werd ook toepassing gemaakt van het 

principe van de uitgestelde werking174. 

=> Het Vlaamse huurrecht kan voor lopende overeenkomsten als algemeen principe een 

eerbiedigende werking voorzien, maar voor specifieke bepalingen een uitgestelde of 

onmiddellijke werking vastleggen. 
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DEEL IV: EEN EVALUATIE VAN RECENTE WETSWIJZIGINGEN  

XII. Algemene situering 

Sinds december 2006 werden een aantal onderdelen van de Woninghuurwet en het algemeen 

huurrecht hervormd. De wettelijke initiatieven liggen vervat in de Programmawet van 27 december 

2006, de wet van 25 april houdende diverse bepalingen, de wet van 26 april houdende bepalingen 

inzake de woninghuur en de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de Woninghuurwet met 

betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder.  

Op deze wetswijzigingen kwam echter ook heel wat kritiek. Zo werden verschillende wetswijzigingen 

aangevochten voor het Grondwettelijk Hof en werd vanuit de rechtsleer gewezen op talrijke 

inhoudelijke en juridisch-technische onvolmaaktheden. Verder is het opvallend dat er weinig 

voorafgaand overleg plaatsvond met de sector en dat de nieuwe regels niet van een coherente visie 

getuigen, maar dat eerder sprake is van verschillende onsamenhangende maatregelen. Als er al een 

rode draad te bespeuren valt in de uiteenlopende initiatieven, dan kan gesteld worden dat de 

wetgever in hoofdzaak oog had voor de bescherming van de huurder, die zich bij het sluiten van een 

huurovereenkomst doorgaans in een zwakkere onderhandelingspositie bevindt. Sommige auteurs 

stellen zich dan ook de vraag of het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurder en 

verhuurder niet teveel is overgeslagen in het voordeel van eerstgenoemde, waarbij het risico bestaat 

dat eigenaars hun onroerend goed voor andere doeleinden gaan bestemmen dan als woning-

hoofdverblijfplaats.  

Hieronder worden de recentste wetswijzingen geëvalueerd en in voorkomend geval 

bijsturingsvoorstellen geformuleerd. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gewijzigde regels 

inzake de registratie van de huurovereenkomst, de verplichting om het contract schriftelijk op te 

stellen met een aantal verplichte bijlagen, de wijzigingen in verband met de staat van het gehuurde 

goed en de huurherstellingen, de nieuwe regeling inzake de huurwaarborg, de verplichte vermelding 

van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten in elke officiële mededeling en de nieuwe 

maatregelen op vlak van bemiddelingskosten door een derde voor de verhuring. 

XIII. De registratie van de huurovereenkomst 

Wetswijziging 

Met de programmawet van 27 december 2006175 heeft de wetgever zijn voorkeur voor 

geregistreerde, schriftelijke huurovereenkomsten laten blijken. Tegelijkertijd heeft de federale 

regelgever de huurder verder willen beschermen. De genoemde programmawet wijzigde met name 

onder meer het artikel 35, eerste lid, 7° van het Wetboek Registratierechten, dat de 

registratieverplichting voor overeenkomsten die betrekking hebben op uitsluitend voor huisvesting 

bestemde onroerende goederen voortaan exclusief ten laste van de verhuurder legt. Tot dan was dit 

een ondeelbare verplichting die op beide contracterende partijen rustte. Voor 

woninghuurcontracten werd deze regeling burgerrechtelijk herhaald in artikel 5bis van de 

Woninghuurwet. Daardoor wou de wetgever vermijden dat de in oorsprong louter fiscale 
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verplichting voor de verhuurder om de overeenkomst ter registratie aan te bieden tussen partijen 

toch nog contractueel zou afgewenteld worden op de huurder176. Bovendien werd in hetzelfde artikel 

van de Woninghuurwet bepaald dat ook de kosten van een eventuele laattijdige registratie ten laste 

van de verhuurder zijn177. In een nieuw lid van artikel 3 §5 Woninghuurwet werd daarenboven een 

bijzondere burgerrechtelijke sanctie voorzien voor het geval dat de overeenkomst toch niet zou 

geregistreerd worden. Zolang aan de registratieformaliteit niet voldaan is178, kan de huurder met 

name de overeenkomst opzeggen zonder de gebruikelijke opzegtermijn te moeten naleven of een 

opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn. In regel dient de huurder immers een opzegtermijn van 

drie maand te respecteren en is bij een vroegtijdige opzegging een schadevergoeding verschuldigd in 

de eerste driejarige periode van de overeenkomst179.  

Ratio Legis 

Het opzet van de wetgever was tweevoudig. In eerste instantie stelde men vast dat de 

fiscaalrechtelijke registratieverplichting voordien dode letter bleef180. Nochtans biedt deze formaliteit 

een belangrijke bescherming aan de huurder. Ingevolge artikel 1328 Burgerlijk Wetboek krijgt de 

huurovereenkomst door de registratie immers een vaste dagtekening, waardoor ze tegenstelbaar is 

aan derden. De huurder zal met een tegenstelbaar contract niet uit zijn woning kunnen gezet worden 

bij een eventuele verkoop of andere vervreemding van het gehuurde goed (artikel 1743 Burgerlijk 

Wetboek en artikel 9 Woninghuurwet). De wetgever was daarbij van mening dat huurders vaak niet 

op de hoogte zijn van de registratieverplichting en het eruit voortvloeiende voordeel181. De 

verhuurders daarentegen zouden van dit gegeven doorgaans beter op de hoogte zijn. Het 

voornaamste oogmerk van de wetswijziging was dan ook om het aantal geregistreerde 

huurcontracten gevoelig te verhogen en de huurder daardoor beter te beschermen. Om die reden 

bepaalt de programmawet onder meer ook dat de registratie van onroerende goederen die 

uitsluitend voor huisvesting bestemd worden voortaan gratis is182.  

In de literatuur wordt verder gesuggereerd dat de programmawetgever met zijn initiatief ook een 

publiekrechtelijke doelstelling nastreefde, namelijk de betrachting om een databank aan te leggen 

waarin alle huurovereenkomsten met betrekking tot in België gelegen onroerende goederen zijn 

opgenomen183. 
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Legistieke problemen 

a. “Huisvesting” vs “hoofdverblijfplaats” 

Zoals hierboven werd aangegeven, wijzigde de programmawet van 27 december 2006 niet alleen de 

Woninghuurwet, maar ook bepalingen in het Wetboek Registratierechten. De wet voerde in dit 

wetboek meer bepaald een onderscheid in tussen twee types van huurovereenkomsten: enerzijds 

kent men voortaan de akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in 

België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend 

bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon (de ‘zuivere-woning-huurcontracten’) 

en anderzijds zijn er de andere akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur 

van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen (de ‘andere 

huurovereenkomsten’). Voor de eerste genoemde categorie paste de programmawetgever de fiscale 

regels inzake de registratieverplichting met ingang van 1 januari 2007 aan, voor de andere 

huurovereenkomsten werd niets gewijzigd. Zo geldt alleen voor de ‘zuivere-woning-huurcontracten’ 

voortaan een verkorte registratietermijn van twee maand.  

De fiscale ‘zuivere-woning-huurcontracten’ stemmen echter niet overeen met wat onder de 

Woninghuurwet beschouwd wordt als ‘woning-hoofdverblijfplaats’. Door het feit dat de onroerende 

goederen die onder artikel 19, 3° a) vallen uitsluitend voor huisvesting mogen bestemd zijn, vallen 

‘gemengde woningen’ (woningen die zowel voor huisvesting als voor andere doeleinden worden 

gebruikt) bijvoorbeeld buiten het toepassingsgebied van de nieuwe regeling, terwijl deze woningen, 

wanneer ze hoofdzakelijk tot hoofdverblijfplaats werden bestemd, wel onder de Woninghuurwet 

vallen. Andersom is het toepassingsgebied van artikel 19,3° a) W. Reg. op sommige vlakken ook 

ruimer en zullen bijvoorbeeld studentenkoten of een tweede verblijfplaats onder de regeling van 

artikel 19,3° a) vallen, maar niet onder de Woninghuurwet. De gevolgen hiervan worden duidelijk 

wanneer ook de andere wijzigingen en bepalingen in de Woninghuurwet en het Wetboek 

Registratierechten in acht worden genomen. Huurcontracten voor gemengde woningen kunnen 

bijvoorbeeld niet kosteloos geregistreerd worden onder het nieuwe artikel 161,12° W. Reg. Voor een 

tweede verblijfplaats of studentenkot zullen partijen toch vrij kunnen overeenkomen wie de kosten 

van de registratie draagt en is er al evenmin voorzien in een burgerrechtelijke sanctie ingeval van 

niet-registratie . Daarnaast duiken ook interpretatieproblemen op. Zo werd in het nieuwe artikel 3, 

§5 Woninghuurwet ingeschreven dat: ‘zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van 

twee maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en 

griffierechten, zowel de in het eerste lid bedoelde opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde 

vergoeding niet van toepassing zijn’. In de Woninghuurwet wordt voor de registratie van een 

huurovereenkomst dat betrekking heeft op een ‘woning-hoofdverblijfplaats’ dus uitdrukkelijk 

verwezen naar de fiscale termijn van twee maand, zoals deze van toepassing is op ‘zuivere-woning-

huurcontracten’. Voor andere overeenkomsten geldt op basis van artikel 32, 5° W. Reg. in principe 

een termijn van vier maand. Ook op dit vlak zijn de woninghuurwet en de fiscale registratieregels dus 

niet goed op elkaar afgestemd. Voor ‘gemengde woningen’, die binnen het toepassingsgebied van de 

Woninghuurwet vallen, maar niet kunnen gekwalificeerd worden als ‘zuivere-woning-
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huurcontracten’, rijst immers al snel de vraag of de registratietermijn twee of vier maand 

bedraagt184. 

b. Kortlopende en mondelinge woninghuur 

Ook voor woninghuurcontracten van korte duur voerde de programmawetgever geen 

burgerrechtelijke sanctie in ingeval van niet-registratie. De opzegging van dergelijke contracten 

wordt immers beheerst door artikel 3 §6 Woninghuurwet, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat 

artikel 3, §2-5 niet van toepassing is voor dit type overeenkomsten. De sanctie ingeval van niet-

registratie ligt evenwel vervat in artikel 3 §5, dat de opzeggingsmogelijkheden bepaalt van de 

huurder in geval van negenjarige woninghuur, en geldt bijgevolg niet. In zijn arresten van 9 juli 2009 

en 4 februari 2010 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgelaten over het verschil in behandeling met 

negenjarige woninghuur en geoordeeld dat er geen sprake is van strijdigheid is met het 

gelijkheidsbeginsel185. 

Daarnaast werd na de wetswijziging al snel opgemerkt dat er voor mondelinge huur geen 

registratieverplichting geldt, aangezien deze verplichting alleen wordt opgelegd met betrekking tot 

het scriptum waarin de rechtshandeling wordt vastgelegd. Voor mondelinge huurovereenkomsten 

zou de sanctie van artikel 3 §5 Woninghuurwet dus niet gelden en zouden de opzeggingstermijn en 

de eventuele opzeggingsvergoeding hoe dan ook moeten gerespecteerd worden186. Met de wet van 

26 april 2007 werd evenwel de verplichting ingevoerd om een geschrift op te stellen telkens een 

woninghuurovereenkomst wordt aangegaan. Daardoor wordt de voormelde kritiek grotendeels 

ondergraven. Miskenning van deze regel betekent echter niet dat de overeenkomst nietig is, maar 

slechts dat de meeste gerede partij zich tot de rechter kan wenden om de inhoud van het contract te 

laten vaststellen. In de praktijk kunnen mondelinge huurovereenkomsten dus geldig blijven 

voortbestaan aangezien de huurovereenkomst geen plechtige overeenkomst is geworden. Bij een 

mondelinge huur zal de registratieverplichting dan ook niet gelden en de burgerrechtelijke sanctie 

evenmin van toepassing zijn. 

Doeltreffendheid 

Positief aan de wetswijziging is dat de registratieverplichting voortaan duidelijk bij de verhuurder ligt. 

Samen met het verplicht schriftelijk aangaan van woninghuurcontracten heeft dit tot gevolg dat er 

merkelijk meer huurcontracten voor huisvesting werden geregistreerd. Waar in de periode lopende 

van 2002 tot 2006 het aantal geregistreerde huurcontracten voor huisvesting schommelde tussen 

56.000 en 59.000 stuks per jaar, worden er na het overgangsjaar 2007 gemiddeld 15.000 à 20.000 

huurcontracten geregistreerd per maand187.  

Daartegenover staat dat de nieuwe regeling geen betere bescherming biedt voor de huurder 

wanneer de overeenkomst toch niet wordt geregistreerd. Bij gebrek aan vaste dagtekening is het 
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contract namelijk nog steeds niet-tegenstelbaar aan derden ingeval van vervreemding van het 

gehuurde goed. Net als voorheen zal de huurder in dat geval dus alleen beroep kunnen doen op 

artikel 9, tweede lid van de Woninghuurwet188. 

Daarnaast dient er aan herinnerd te worden dat de voornaamste verantwoording om de 

registratieverplichting ten laste van de verhuurder te leggen, de veronderstelling van de wetgever 

was dat deze beter bekend is met de fiscale registratieverplichting, terwijl de huurder hiervan in 

mindere mate op de hoogte zou zijn. Het is maar de vraag of de huurder dan wel voldoende 

vertrouwd is met de bescherming die in de Woninghuurwet geboden wordt in geval van niet-

registratie. Bovendien zal de huurder zich eerst moeten informeren op het bevoegde 

registratiekantoor omtrent het feit of de huurovereenkomst al dan niet geregistreerd werd189. 

Tenslotte is het ook bevreemdend dat de geboden bescherming net bestaat uit de mogelijkheid om 

het contract zonder termijn of vergoeding op te zeggen, terwijl de wetswijziging net beoogt om de 

woonzekerheid van de huurder te verhogen190. 

XIV. Een schriftelijke huurovereenkomst met drie verplichte bijlagen 

A. De verplichting om de woninghuurovereenkomst schriftelijk vast te leggen 

 

Wetswijziging 

Een huurovereenkomst is principieel een consensuele overeenkomst. Dit wordt bevestigd in artikel 

1714 Burgerlijk Wetboek, dat aanvankelijk louter stelde dat men kan huren bij geschrift of 

mondeling. Met de wet van 26 april 2007 voegde de wetgever daar de zinsnede “behalve 

tegenstrijdige wettelijke bepalingen” aan toe. Tegelijkertijd werd in de Woninghuurwet het artikel 

1bis toegevoegd, dat stelt dat voor de huurovereenkomst die valt onder de Woninghuurwet 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. 

Wanneer geen geschrift werd opgesteld, kan de meest gerede partij na een ingebrekestelling de 

andere partij via gerechtelijke weg verplichten om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, te 

vervolledigen of te ondertekenen en indien nodig verzoeken dat het vonnis de waarde zou hebben 
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van een schriftelijke overeenkomst191. De wet bepaalt dus niet dat een mondelinge 

huurovereenkomst voortaan nietig is, maar voorziet slechts het beroep op de rechter als sanctie192.  

De taak van de rechter bestaat er dan uit om de inhoud van de mondelinge overeenkomst vast te 

stellen. In die optiek stelt artikel 1bis, derde lid, dat “een voorgaande mondelinge overeenkomst 

tussen partijen perkt de bevoegdheid van de rechter in”. De precieze betekenis hiervan is enigszins 

onduidelijk. Op basis van de Franstalige wettekst, die stelt dat “la compétence du juge est limitée par 

l’existence préalable d’un contrat entre les parties”, zou men kunnen besluiten dat deze zinsnede 

betekent dat de rechter niet op basis van de louter eenzijdige wil van één van de partijen kan 

beslissen om een schriftelijke overeenkomst vast te stellen. Volgens VAN OEVELEN is de juiste 

draagwijdte van deze bepaling dan weer dat de rechter schriftelijk geen elementen kan opnemen 

waarover partijen vooraf mondeling geen wilsovereenstemming hadden bereikt193. Het 

Grondwettelijk Hof bevestigde op zijn beurt dat de rechter een schriftelijke overeenkomst alleen 

maar mag vaststellen wanneer er een mondeling akkoord bestaat en hiervan voldoende bewijzen 

zijn. De rechter kan dus hoe dan ook geen overeenkomst ex nihilo formuleren. Wanneer partijen aan 

het onderhandelen zijn over een overeenkomst, zal de rechter, aldus het Hof, evenmin elementen 

kunnen bepalen waarover ze niet overeenkomen194.  

Wanneer de rechter 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 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 omvat uitsluitend195 de vier wettelijk 

vastgelegde vermeldingen196. 

Door het nieuw ingevoegde artikel 1714bis BW werd de regeling van artikel 1bis tenslotte ook van 

toepassing gemaakt op studentenkamers. 

Ratio Legis 

Het schriftelijk opstellen van de huurovereenkomst moet er toe bijdragen dat de huurmarkt 

transparanter wordt en dat de betrokken partijen beter beschermd worden. 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 immers pas wanneer een geschrift werd opgesteld197. Tenslotte is een 
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geschrift als vanzelfsprekend erg nuttig om de inhoud van de overeenkomst te bewijzen en 

onenigheden te vermijden198. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

Reeds bij de parlementaire voorbereiding werd de vraag gesteld hoe het bestaan en de inhoud van 

de mondelinge huurovereenkomst door de eisende partij zou kunnen bewezen worden. Meer 

algemeen ontbreekt het aan criteria aan de hand waarvan de rechter hiertoe zou kunnen 

besluiten199. Wanneer er betwisting bestaat, zal het alleszins aan de eisende partij toekomen om het 

bestaan en de inhoud van de overeenkomst te staven. Daarbij gelden de gemeenrechtelijke 

bewijsregels, die onder meer bepalen dat een overeenkomst met een waarde van meer dan 375 euro 

aan de hand van een geschrift dient bewezen te worden, tenzij er een begin van schriftelijke bewijs 

bestaat200. Een woninghuurovereenkomst zal evenwel bijna altijd de genoemde waarde overstijgen. 

Bovendien verbiedt de specifieke bewijsregeling van het niet-gewijzigde artikel 1715 Burgerlijk 

Wetboek ook het bewijs door middel van getuigen of vermoedens wanneer de overeenkomst nog 

geen begin van uitvoering heeft gekend201. Bijgevolg resteren in dergelijk geval alleen de bekentenis 

of de gedingbeslissende eed als wettelijke bewijsmiddelen en zal het voor de eisende partij niet 

evident zijn om de inhoud van overeenkomst te bewijzen en deze schriftelijk te laten vaststellen202.  

In de rechtsleer wordt verder ook de inhoud van de verplicht te vermelden huurbestanddelen 

bekritiseerd, samen met de manier waarop de wetgever een zekere minimuminhoud heeft willen 

garanderen203. Andere fundamentele bestanddelen, zoals de termijn, de opzeggingsmogelijkheden, 

bestemming van het goed en de huurlasten, worden bijvoorbeeld niet vermeld. Sommige auteurs 

pleiten dan ook eerder in de richting van een duidelijke modelhuurovereenkomst, waarbij geen 

vulgariserende bijlage nodig is204. Zo merkt BERNARD op dat het opstellen van een schriftelijke 

overeenkomst niet noodzakelijk aan de huurder ten goede komt. Een mondelinge huurovereenkomst 

wordt immers steeds aangegaan voor negen jaar, aangezien voor een kortere periode een geschrift 

vereist is, en kan niet geïndexeerd worden. Bovendien, zo stelt de auteur, is ook de mondelinge huur 

onderworpen aan de dwingende bepalingen van de Woninghuurwet en garandeert niets dat de 

zwakkere partij beter beschermd wordt tegen misbruiken door het op schrift stellen van de 

overeenkomst zolang er geen modelhuurovereenkomst gehanteerd wordt205. 

De Raad van State wees er tenslotte op dat de wetswijziging additionele taken voor de vrederechter 

met zich meebrengt en de gerechtelijke achterstand niet ten goede komt. Daarnaast bestaat ook het 
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gevaar dat gelijklopende gevallen naar gelang het gerechtelijk kanton anders zullen beoordeeld 

worden206.  

B. De plaatsbeschrijving 

 

Wetswijziging 

De regelgeving omtrent de plaatsbeschrijving ligt besloten in het gemeen huurrecht en meer bepaald 

in artikelen 1730 en 1731 Burgerlijk Wetboek. Met de Wet van 25 april 2007 houdende diverse 

bepalingen werd het eerste lid van §1 van artikel 1730 B.W. gewijzigd. Voortaan luidt het genoemde 

lid als volgt: “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 ruimte 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 registratie.”. 

De belangrijkste wijziging is dat partijen voortaan verplicht zijn om een omstandige 

plaatsbeschrijving op te stellen, terwijl ze krachtens de voorheen bestaande regeling slechts het 

recht hadden om te eisen dat dergelijke beschrijving werd opgesteld. Verder moet de 

plaatsbeschrijving voortaan bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd worden en eveneens ter 

registratie worden aangeboden207. Ook de termijn voor het opstellen van de plaatsbeschrijving is 

enigszins gewijzigd, in die zin dat de termijn van 15 dagen voor overeenkomsten van minder dan één 

jaar niet langer gehanteerd wordt208. 

Ratio Legis 

Door de plaatsbeschrijving te verplichten, heeft de wetgever partijen willen behoeden voor 

eventuele geschillen die verband houden met materiële schade aan het gehuurde goed. Daarnaast 

heeft de wetgever de rechten en plichten van partijen enigszins willen herschikken in het voordeel 

van de verhuurder. Voorheen gold immers geen verplichting tot het opstellen van een 

plaatsbeschrijving en was de sanctie bij het niet-opstellen ervan enkel in het voordeel van de 

huurder209.  

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

Als voornaamste kritiek kan aangestipt worden dat de nieuwe regeling in feite weinig of niets 

veranderd heeft. De sanctie voor het niet-opstellen van een plaatsbeschrijving bestaat immers nog 
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steeds uit het vermoeden dat geformuleerd wordt in het ongewijzigde artikel 1731 B.W.. Wanneer 

geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, wordt krachtens dit artikel vermoed dat de huurder het 

gehuurde goed heeft ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de 

huurperiode, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. Verder wordt er 

krachtens de nieuwe regeling geen bijkomende, burgerrechtelijke sanctie voorzien. Het is bovendien 

ook vreemd om vast te stellen dat een maatregel die de verhuurder moet ten goede komen, wordt 

gesanctioneerd met een vermoeden in het voordeel van de huurder210. 

Ook de formulering van de nieuwe regeling laat te wensen over. Zo spreekt de wet over de periode 

waarin de gehuurde ruimtes onbewoond zijn. Het gehuurde goed kan daarvoor nochtans al in gebruik 

zijn. Het tweede lid van artikel 1730, §1 B.W. blijft dan weer onaangepast aan het nieuwe, eerste lid 

en vermeldt nog steeds de oude termijn van 15 dagen211. 

Verder wordt zowel in de voorbereidende stukken als in de rechtsleer opgemerkt dat het verplicht 

opstellen van een plaatsbeschrijving bijkomende kosten voor een deskundige met zich kan 

meebrengen, hoewel het beroep op een professioneel geen verplichting is. In de praktijk zien we dat 

via het opstellen van een plaatsbeschrijving vaak zelfs ook bemiddelingskosten worden 

doorgerekend. De nieuwe maatregel verhoogt dan ook de toegangsdrempel tot de 

woninghuurmarkt. DAMBRE vat het probleem krachtig samen wanneer hij stelt dat “de huurder aldus 

financieel moet bijdragen om de bescherming die hij krachtens het wettelijk vermoeden van artikel 

1731 B.W. geniet, te verliezen.”212. 

C. De vulgariserende bijlage 

 

Wetswijziging 

Met de reeds meermaals vernoemde wet van 25 april 2007 werd eveneens het artikel 11bis 

Woninghuurwet ingevoerd. Krachtens deze bepaling zal de Koning “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 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.”. Artikel 11bis, §2 bepaalt verder dat deze 

bijlage verplicht bij de huurovereenkomst moet gevoegd worden. 
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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 bewoonbaarheid213. 

Ratio Legis 

Door het toevoegen van een verklarende bijlage wordt informatie over de huurreglementering op 

een transparante en begrijpelijke manier ter beschikking gesteld. De wetgever wil op die manier de 

rechten en positie van huurders en verhuurders meer in balans te brengen214. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

De voormelde methode om informatie ter beschikking te stellen aan de huurconsument blijft niet 

zonder risico. 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. Er moet dan ook overwogen of men de 

huurconsument niet beter op een andere manier kan informeren215.  

Tenslotte is het vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling ook vreemd dat een federale 

regelgever uitleg geeft over gewestelijke materie, met name de regionale woonkwaliteitsnormen, en 

voorziet de wet geen sanctie in geval de verplichting niet wordt opgevolgd216. 

D. De elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 

 

Als derde bijlage moeten krachtens artikel 2, §1 Woninghuurwet de minimumnormen inzake de 

elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid aan de overeenkomst worden 

toegevoegd. Deze bepaling wordt onder het volgende punt verder toegelicht. 

XV. Wijzigingen met betrekking tot de staat van het gehuurde goed 

 

Wetswijziging 

Door artikel 101 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen werd het artikel 2 van de 

Woninghuurwet op twee punten gewijzigd. Enerzijds werd in de bestaande tekst, die voortaan de 

eerste paragraaf zou gaan vormen, een aantal nieuwe bepalingen opgenomen inzake de 

woonkwaliteitsnormen en anderzijds werd ook een volledig nieuwe, tweede paragraaf ingevoegd 

inzake de herstellingen aan het gehuurde goed. 
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a. De woningkwaliteit 

Krachtens de huidige bevoegdheidsverdeling is de federale staat bevoegd voor de private 

huurwetgeving, de rechtspleging, de huurprijzen en het grootste deel van de vastgoedfiscaliteit, 

terwijl de gewesten bevoegd zijn voor het huisvestingsbeleid en een beperkt aantal materies inzake 

vastgoedfiscaliteit. Binnen de grenzen van hun respectievelijke bevoegdheden hebben beide 

regelgevers normen aangenomen die betrekking hebben op de woningkwaliteit. Op federaal niveau 

liggen de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid vervat in artikel 2 van 

de Woninghuurwet, terwijl de Vlaamse decreetgever met de Vlaamse Wooncode ook een eigen 

woonkwaliteitsregeling heeft ingevoerd. Met de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen 

heeft de wetgever expliciet de link willen leggen tussen beide regelingen en in de Woninghuurwet 

duidelijk ingeschreven dat ook met de gewestelijke normen moet rekening gehouden worden. 

Voortaan stelt artikel 2 §1 van de Woninghuurwet dan ook dat “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 veiligheid, gezondheid en 

bewoonbaarheid217.”. De wetgever voegde ook toe dat de beoogde minimumnormen van dwingend 

recht zijn en bij de huurovereenkomst moeten worden gevoegd. Anders dan bij de plaatsbeschrijving 

wordt echter niet bepaald dat deze bijlage moet geregistreerd worden218. 

b. Herstellingen 

De regeling inzake herstellingen aan het gehuurde goed ligt vervat in het algemeen huurrecht. Ook 

na de wetswijziging blijft dit het geval. In grote lijnen voorzien artikelen 1720, 1754 en 1755 

Burgerlijk Wetboek meer bepaald dat de huurder alleen moet instaan voor de kleine 

huurherstellingen, terwijl alle andere herstellingen door de verhuurder moeten worden gedragen. 

Deze laatste is krachtens het gemeen recht ook verplicht het gehuurde goed in een goede staat van 

onderhoud te leveren en in te staan voor de herstellingen die het gevolg zijn van overmacht of 

ouderdom. Aangezien de voormelde regeling van louter aanvullend recht is, stond het de partijen tot 

voor de wet van 25 april 2007 vrij om hiervan af te wijken. Alle herstellingen konden dan ook 

contractueel ten laste van de huurder gelegd worden. Voortaan bepaalt het nieuw ingevoegde artikel 

2,§2 Woninghuurwet echter dat voor overeenkomsten die onder het toepassingsgebied van de 

Woninghuurwet vallen de verhuurder gehouden is tot alle herstellingen, met uitzondering van de 

huurherstellingen, en dat de artikelen 1720, 1754 en 1755 B.W. van dwingend recht zijn, waardoor er 

contractueel niet kan van worden afgeweken. 

Ratio Legis 

Het is niet helemaal duidelijk waarom de wetgever expliciet de link heeft willen leggen met de 

regionale woonkwaliteitsnormen. Volgens BERNARD heeft men de vrederechters, die mee uitvoering 

moeten geven aan de woninghuurwetgeving, er louter willen aan herinneren dat de kwaliteit van het 

gehuurde goed niet alleen aan de hand van federale normen dient beoordeeld te worden219. De 

gewestelijke normen zijn namelijk verder uitgewerkt en ook de sanctie bij overtreding ervan is 

anders dan bij de federale regels. Algemeen wordt namelijk aangenomen dat de regionale 
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woonkwaliteitsnormen van openbare orde zijn, aangezien ze voortvloeien uit het grondwettelijk 

recht op een behoorlijke huisvesting en de grondrechten grotendeels van openbare orde zijn. 

Wanneer het gehuurde goed niet aan deze normen voldoet, zal de huurovereenkomst dan ook 

absoluut nietig zijn, gezien het feit dat het goed niet het voorwerp kan uitmaken van een 

overeenkomst. Bijgevolg zal deze nietigheid ook achteraf niet kunnen gedekt worden en kan geen 

van de partijen de uitvoering van de uit de nietige overeenkomst voortvloeiende verbintenissen 

vorderen.  

Wanneer een woning daarentegen niet voldoet aan de federale elementaire vereisten van veiligheid, 

gezondheid en bewoonbaarheid, zijn de burgerrechtelijke gevolgen helemaal anders. In dat geval 

dienen de gemeenrechtelijke sancties toegepast te worden bij niet-uitvoering van verplichtingen uit 

een wederkerige overeenkomst. De benadeelde partij zal dan de uitvoering in natura kunnen eisen, 

hetzij de uitvoering van werken om het goed in overeenstemming te brengen met de elementaire 

vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, of de ontbinding van de overeenkomst met 

bijgaande schadevergoeding. De rechtspraak gaat er ingeval van overlapping tussen beide 

kwaliteitsregelingen doorgaans van uit dat de Vlaamse woonkwaliteitsnormen bij voorrang moeten 

toegepast worden, aangezien de sanctie daarop strenger is220. 

Wat daarnaast de huurherstellingen betreft, bleek in de praktijk dat de verplichting om in te staan 

voor allerlei herstellingen vaak in verregaande mate contractueel werd afgewenteld op de 

huurder221. Ter bescherming van de huurder, veelal de zwakkere partij, wou men daaraan verhelpen 

door voortaan te bepalen dat de regeling in kader van de woninghuur van dwingend recht is. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

In de literatuur wordt opgemerkt dat de tweede paragraaf beter in een afzonderlijk artikel zou 

worden opgenomen, gelet op het feit dat deze bepaling betrekking heeft op herstellingen tijdens de 

huur, terwijl het artikel voor het overige slaat op kwaliteitsvereisten bij de aanvang van de huur222. 

Verder is het opmerkelijk dat op het niet toevoegen als bijlage van de minimumnormen geen sanctie 

wordt gesteld223. Daarnaast kan men zich de vraag stellen of van het artikel 1754 B.W. inzake de 

kleine huurherstellingen nog kan worden afgeweken in het voordeel van de huurder en of het niet 

overbodig was om expliciet te stellen dat artikel 2 Woninghuurwet van dwingend recht is, aangezien 

dit gegeven voordien helemaal niet gecontesteerd werd224. 
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XVI. Drie systemen van huurwaarborg 

 

Wetswijziging 

Wanneer een huurovereenkomst wordt aangegaan, kunnen de contracterende partijen vrij 

overeenkomen om al dan niet een waarborg te stellen. Ook voor de Wet houdende Diverse 

Bepalingen van 25 april 2007 bestonden er al dwingende regels voor het geval overeengekomen 

werd dat de waarborg zou bestaan uit een som geld. De oude regeling van artikel 10 Woninghuurwet 

kwam hierop neer dat deze som het bedrag van drie maand huur niet te boven mocht gaan en in één 

keer diende gestort te worden bij een financiële instelling op naam van de huurder. De verhuurder 

beschikte daarbij over een voorrecht op het actief van de rekening, of, meer precies, op de 

schuldvordering van de huurder op de kredietinstelling, en dit voor alle schuldvorderingen die 

voortvloeien uit de niet-nakoming van de huurverplichtingen vanwege de huurder. Geen van beide 

partijen kon verder over de waarborgrekening beschikken zonder schriftelijk akkoord, dat ten 

vroegste opgesteld wordt bij het beëindigen van de huurovereenkomst, of in geval van onenigheid, 

een kopie van een rechterlijke beslissing.  

Met de nieuwe regeling van artikel 10 van de Woninghuurwet kan de huurwaarborg daarentegen 

naar keuze van de huurder drie vormen aannemen: een geïndividualiseerde rekening op naam van 

de huurder, een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt om de huurwaarborg progressief 

samen te stellen of een bankwaarborg die kadert binnen een standaardcontract tussen een OCMW 

en een financiële instelling225.  

Wanneer gekozen wordt voor een rekening op naam van de huurder, voorziet de wet dat het 

maximumbedrag wordt verlaagd van drie naar twee maand huur. De bestaande regeling inzake de 

geïndividualiseerde rekening werd verder in grote lijnen behouden. De grootste innovatie bestaat er 

dan ook uit dat de huurwaarborg op verzoek van de huurder voortaan de vorm kan aannemen van 

een bankwaarborg, verstrekt door de financiële instelling waar de huurder een rekening heeft 

waarop zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt gestort. Dit systeem houdt meer bepaald in dat 

de financiële instelling zich bij de verhuurder voor de geldelijke gevolgen van de niet-nakoming van 

de huurverplichtingen borg226 stelt ten belope van de huurwaarborg, die maximaal drie maand huur 

mag bedragen227. De huurder verbindt zich er op zijn beurt jegens de bank toe om dit bedrag weder 
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samen te stellen aan de hand van maandelijkse betalingen, die gespreid worden over de duur van de 

overeenkomst, met een maximum van drie jaar228.  

De nieuwe regeling voorziet verder nog in een variante op dit laatste stelsel, waarbij niet de huurder 

zelf maar het OCMW de financiële instelling verzoekt om een waarborg toe te staan. Daardoor 

ontstaat een dubbele borgstelling: de bank stelt zich borg ten gunste van de huurder en het OCMW 

ten gunste van de bank. Deze mogelijkheid is blijkens de parlementaire voorbereiding bedoeld voor 

personen met een laag inkomen of een vervangingsinkomen, waarbij het OCMW verder zelf kan 

bepalen of en in welke mate de huurder financieel moet tussenkomen229. Om de huurder in de ogen 

van de verhuurder niet te stigmatiseren, zal jegens de verhuurder evenwel niet blijken dat het 

OCMW is tussengekomen bij het vormen van de waarborg230. Deze doelstelling wordt gewaarborgd 

door bij koninklijk besluit een standaardformulier vast te leggen waarmee kredietinstellingen aan de 

verhuurders dienen te bevestigen dat de waarborg werd verleend. Naast de identificatiegegevens 

van de partijen en de financiële instelling, bevat dit formulier enkel de bevestiging dat ‘een 

huurwaarborg van …€ zoals voorzien in de huurovereenkomst tussen de hierboven vernoemde 

huurder en verhuurder, toegekend is’231. 

Ratio legis 

Met het hervormde systeem inzake de huurwaarborg wil de wetgever de toegangsdrempel tot de 

private huurmarkt verlagen. Voor gezinnen met een bescheiden budget bleek het in één keer betalen 

van vier maand huishuur, hetzij drie maand waarborg en de eerste huurvergoeding, namelijk 

onmogelijk om te dragen232. Daarom wordt met het oog op de verdere realisatie van het recht op 

een behoorlijke huisvesting het maximumbedrag van de huurprijs verlaagd tot twee maand huur of 

kan de huurder ervoor kiezen om de waarborg over een langere termijn samen te stellen233. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

Op de wetswijziging kwam veel kritiek vanwege de financiële instellingen. Het nieuwe artikel 10 §1, 

vierde lid van de Woninghuurwet bepaalt dan ook uitdrukkelijk dat de huurder geen enkele 

debetrente verschuldigd is en dat de bank de waarborg niet kan weigeren om redenen in verband 

met de kredietwaardigheid van de huurder. Zelfs wanneer de bank weet dat de huurder aan zijn 

verplichtingen niet zal kunnen voldoen, moet ze dus de waarborg toestaan. Als enige voordeel in 

hoofde van de financiële instellingen bepaalt de wet dat de kredietinstelling zelf slechts een rente 

dient uit te keren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. Dit zou de banken dan 

moeten toelaten om hun risico’s af te dekken. De financiële instellingen beschikken daarnaast ook 

over de voorrechten van het gemeen recht en kunnen krachtens de wet de onmiddellijke en 

integrale wedersamenstelling eisen wanneer de cliënt/huurder stopt met het storten van zijn 

beroeps- of vervangingsinkomen bij de desbetreffende instelling.  
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Toch kan het niet verwonderen dat sommige kredietinstellingen weigeren een waarborg af te 

leveren of hoge dossierkosten aanrekenen (tot €300)234. Zij staan immers in voor de garantie van de 

volledige waarborg en lopen risico ten belope van het nog niet weder samengestelde gedeelte. De 

wetgever heeft bovendien nagelaten een sanctie vast te leggen voor het geval een kredietinstelling 

weigert haar wettelijke verplichting uit te voeren. VAN OEVELEN wijst er op dat de huurder naar de 

rechter zou kunnen stappen en de gedwongen uitvoering zou kunnen eisen bij equivalent of in 

natura. De huurder zal naar alle waarschijnlijkheid echter de relatie met zijn bank niet willen schaden 

en het zal hem zeer moeilijk vallen om schade te bewijzen. In de praktijk blijken banken dus 

terughoudend om een waarborg toe te staan, terwijl huurders niet de middelen in handen hebben 

om de naleving van deze wettelijke verplichting te verzekeren235. 

Daarnaast blijft het toepassingsgebied van artikel 10 Woninghuurwet beperkt. Er wordt niets 

geregeld omtrent elke andere mogelijke vorm waaronder de huurwaarborg kan worden gesteld. De 

wettelijke regeling is enkel van toepassing wanneer gekozen wordt voor één van de drie vermelde 

systemen en sluit niet uit dat partijen bijvoorbeeld een inpandgeving van effecten als waarborg 

overeenkomen. Bijgevolg geldt ook het keuzerecht van de huurder pas wanneer gekozen wordt voor 

één van de drie in artikel 10 van de Woninghuurwet bepaalde systemen236. Voor andere 

zekerheidsvormen blijft de contractuele vrijheid gelden, zonder dat hiervoor enig drempelverlagend 

effect van de wetswijziging uitgaat237. 

Ook voor de verhuurder blijkt de nieuwe regeling tenslotte geen goede zaak. Het bedrag van de 

huurwaarborg zal in vele gevallen immers verminderd worden van drie tot twee maand huur. De 

wetgever verantwoordde dit door te wijzen op de uiteenlopende evolutie van de huurprijzen en de 

kosten voor de huurherstellingen. Huurstellingen die tien jaar geleden met drie maanden huurprijs 

overeenkwamen, stemmen nu met twee maanden huur overeen238. Daartegenover staat dat de 

huurwaarborg ook tot zekerheid dient voor de andere huurverbintenissen, zoals het betalen van de 

huurprijs. Wanneer de huurder te kort schiet in zijn verplichtingen, zal de verhuurder zich verplicht 

zien om na een poging tot minnelijke schikking over te gaan tot een gerechtelijke procedure, waarbij 

het vaak maanden duurt vooraleer men de nalatige huurder uit het gehuurde pand kan zetten. Men 

kan zich dan ook de vraag stellen of de private huurmarkt in haar totaliteit met dit initiatief gebaat is, 

gelet op het feit dat de onzekerheid die gepaard gaat met het investeren in huurwoningen hierdoor 

alleen maar is vergroot239.  
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XVII. De vermelding van de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten in 

elke officiële of publiekelijke mededeling 

Wetswijziging 

De Wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007240 voegde in het Burgerlijk Wetboek opnieuw 

het artikel 1716 in. Deze nieuwe bepaling houdt in 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. 

Belangrijk is dat deze regel werd opgenomen in het algemeen huurrecht en het toepassingsgebied 

ruimer bijgevolg is dan de toepassing van de Woninghuurwet. Het is dan ook niet noodzakelijk dat 

het gehuurde goed tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd: ook de verhuur van een vakantieverblijf 

of studentenkamer valt onder de nieuwe regeling241. Daarnaast houdt het feit dat de verhuur tot 

stand wordt gebracht door middel van een tussenpersoon, zoals een vastgoedmakelaar, geen 

vrijstelling in van deze verplichting242. 

Het niet naleven door de verhuurder of diens gevolmachtigde zal de betaling kunnen rechtvaardigen 

van een 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 te gaan vaststellen, 

vervolgen en bestraffen. 

Ratio Legis 

Met het nieuwe artikel 1716 Burgerlijk Wetboek werden drie doelstellingen nagestreefd. In eerste 

instantie wou de wetgever discriminatie op de huurmarkt vermijden. Het niet bekend maken van de 

huurprijs zou volgens de voorbereidende werken een belangrijk element zijn dat mogelijk maakt om 

zich op discriminerende wijze te gedragen, waardoor bepaalde bevolkingsgroepen verstoken bleven 

van een kwaliteitsvolle en betaalbare woning. Daarnaast was de betrachting ook om de huurder te 

beschermen door hem reeds van bij het begin te informeren over de huurprijs, waardoor de 

geïnteresseerde huurder voortaan van bij het begin weet of de huurprijs al dan niet financieel 

haalbaar is. De huurder zal de prijs van verschillende te huur gestelde woningen ook beter kunnen 

vergelijken243. Als laatste motief werd de wens uitgesproken om de huurmarkt transparanter te 

maken244. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

Niet alleen de huurprijs, maar ook de gemeenschappelijke lasten dienen door de verhuurder bekend 

gemaakt te worden. Terminologisch gaat de wetgever daarmee uit de bocht. De gemeenschappelijke 

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

appartementsmede-eigendom. Het is onduidelijk wat de wetgever met het begrip 

gemeenschappelijke lasten bedoelde buiten dit stelsel om. Allicht wou men alle kosten en lasten in 

kaart te brengen die voortvloeien uit de overeenkomst en ten laste van de huurder kunnen worden 
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gelegd. Ook private kosten (individueel verbruik) kunnen hieronder vallen. Wanneer deze forfaitair 

bepaald worden, zijn deze kosten reeds op voorhand gekend en kunnen ze bekend gemaakt worden. 

Anders zou het wenselijk zijn dat de wet vereist om minstens het gehanteerde systeem van 

kostenaanrekening (forfaitair of individueel245) te vermelden. 

Daarnaast is het onduidelijk in welke mate de bekendgemaakte huurprijs moet beschouwd worden 

als een bindend aanbod, waardoor bij de eventuele aanvaarding door de huurder een overeenkomst 

tot stand komt. De Minister van Justitie verdedigde tijdens de voorbereidende werkzaamheden de 

stelling dat dit niet geval zou zijn, aangezien de essentiële vermelding van de duur van de 

overeenkomst ontbreekt246. In de rechtsleer wordt er daarentegen op gewezen dat de duur van de 

overeenkomst geen essentiële element is, aangezien men daarvoor kan terugvallen op wettelijke 

bepalingen, zoals uitgewerkt in de Woninghuurwet en het algemeen huurrecht247.  

In dezelfde zin kan men zich de vraag stellen of de vermelde prijs nog naar beneden toe kan 

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

contractvoorwaarden) kan in het voordeel zijn van de huurder, maar holt de beoogde transparantie 

en bescherming uit248. Verhuurders zouden hier immers op kunnen inspelen door hogere prijzen dan 

de werkelijke vraagprijs bekend te maken. Daardoor kunnen ze bepaalde huurders afschrikken, om 

vervolgens met gewenste kandidaten een lagere prijs overeen te komen. Net zo goed kan de 

verhuurder echter bijvoorbeeld ook de rechtmatige wens koesteren om een hogere prijs te 

verkrijgen in ruil voor het uitvoeren van verbeteringswerken249. 

Kritiek werd verder geuit omwille van het feit dat de nieuwe regeling een schending zou uitmaken 

van het recht op de bescherming van het privéleven, zoals vervat in artikel 22 van de Grondwet en 

artikel 8 van het E.V.R.M., aangezien de inkomsten van de verhuurders door de nieuwe regeling 

openbaar zouden worden gemaakt. Het Grondwettelijk Hof heeft deze stelling evenwel niet 

aanvaard en heeft geoordeeld dat de verplichting beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke 

behoefte en voorgeschreven is in voldoende precieze wettelijke bepaling250. 

Vanuit legistiek oogpunt is het tenslotte bevreemdend dat een administratieve sanctie werd 

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

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

voorzien bij de overtreding van zijn eigen reglementen. Aan de hand van deze werkwijze wordt niet 

aan de gemeentelijke autonomie geraakt251, maar hangt de effectieve bestraffing wel af van de 

initiatieven die op gemeentelijk niveau worden ondernomen. VAN OEVELEN wijst erop dat dit niet tot 
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de kerntaak van de gemeentelijke overheden behoort en dat zij veelal niet over de vereiste capaciteit 

en competentie beschikken252. De gehanteerde methodiek leidt bovendien tot rechtsonzekerheid en 

een ongelijke behandeling tussen verhuurders in verschillende gemeenten, aangezien zowel de wijze 

waarop men zal bestraffen als de hoogte van de straf van gemeente tot gemeente kunnen 

verschillen253. Een ongewenst gevolg is daarnaast ook dat de politierechtbanken, die als 

beroepsinstanties uitspraak doen tegen administratieve sancties, zwaarder belast worden en dat het 

contentieux van het huurrecht voortaan niet langer alleen door de vrederechter behandeld wordt254. 

XVIII. De bemiddelingskosten door een derde voor de verhuring 

Wetswijziging 

Artikel 5ter werd ingevoegd door de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de Woninghuurwet met 

betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder. Voortaan wordt 

elk beding waarbij de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van een 

onroerend goed ten laste van de huurder worden gelegd voor ongeschreven gehouden, tenzij de 

huurder opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht. 

Ratio Legis 

Met deze wetswijziging wou de wetgever een punt stellen aan de praktijk waarbij in de 

huurovereenkomst een beding ten behoeve van een derde werd ingelast en de huurder zich ertoe 

verbond om aan de vastgoedmakelaar (een deel van) de bemiddelingskosten te betalen. De huurder 

is immers geen partij bij de bemiddeling, maar stond tot voor de wetswijziging in een zeer zwakke 

onderhandelingspositie aangezien zijn enige alternatief eruit bestond om de huurovereenkomst te 

weigeren255. 

Legistieke problemen en doeltreffendheid 

Twee problemen kunnen worden gesignaleerd. Ten eerste blijft het toepassingsgebied van de 

nieuwe bepaling beperkt tot huurovereenkomsten die onder de Woninghuurwet vallen. 

Bemiddelingskosten met betrekking tot een studentenkamer of vakantieverblijf kunnen dus nog 

steeds onbeperkt aangerekend worden aan de huurder. Daarnaast zijn er in de praktijk ook 

voorbeelden gekend waarbij getracht wordt om de regeling te omzeilen. Meer en meer verschuift de 

discussie daarbij naar de vraag in hoeverre andere kosten, zoals administratiekosten, dossierkosten 

of gemeenschappelijke kosten en lasten, aangerekend kunnen worden aan de huurder. Het blijft dus 

hoe dan ook noodzakelijk om de aanrekenbare kosten te gaan analyseren en in voorkomend geval de 

strijdigheid met de wet in te roepen256. 
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BIJZONDER DEEL: DUIDING EN SITUERING VAN DE WONINGHUURWET 

XIX. Algemene situering  

Met de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

inzake huishuur werd in het Burgerlijk Wetboek bij de huur van goederen een nieuwe afdeling II 

ingevoegd, onder de titel ‘Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de 

hoofdverblijfplaats van de huurder’, doorgaans de ‘Woninghuurwet’ genoemd. Met deze nieuwe 

afdeling wou de wetgever uitdrukking geven aan de wens om de huurder en zijn gezin een bijzondere 

bescherming te verlenen, rekening houdend met de rechtmatige aanspraak van de verhuurder op 

een behoorlijk rendement van zijn onroerende investering. Daarnaast wou de regering 

rechtszekerheid creëren en een einde maken aan de inflatie van uiteenlopende tijdelijke huurwetten, 

namelijk door deze integraal te vervangen door een ‘stabiel, duurzaam en evenwichtig’ 

woninghuurrecht. 

In de jaren nadien werd de Woninghuurwet meermaals aangepast. De meeste wijzigingen werden 

doorgevoerd met de wet van 13 april 1997 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 

huurovereenkomsten, waarbij de regering een drieledige doelstelling nastreefde: a) een oplossing 

uitwerken voor interpretatiemoeilijkheden, b) bijkomende bescherming bieden voor de meest 

kwetsbare huurders en c) misbruiken tegengaan. In feite werden met deze wetswijziging vooral een 

aantal correcties aangebracht en bleef de regelgever trouw aan de basisfilosofie die reeds in 1991 in 

de wet vervat lag. Deze aanpassingen zijn er gekomen nadat de regering er zich reeds bij de 

voorbereiding van de Woninghuurwet toe had verbonden om na drie jaar een evaluatie te maken 

van de wet. Omwille daarvan werd op initiatief van de minister van justitie een bijzondere 

evaluatiecommissie opgericht die bestond uit eigenaars- en huurdersverenigingen, een 

vertegenwoordiging van sociale organisaties en van consumentenverenigingen, professoren en een 

afvaardiging van notarissen en vrederechters. 

De laatste jaren werden verder nog een aantal disparate wijzigingen doorgevoerd aan de 

Woninghuurwet door de programmawet van 24 december 2002, de programmawet van 27 

december 2006, de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, de wet van 26 april 2007 

houdende bepalingen inzake de woninghuur en de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de 

woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de 

huurder. Op deze recente aanpassingen kwam echter veel kritiek. In de literatuur werd onder meer 

gewezen op inhoudelijke en juridisch-technische onvolmaaktheden, naast een gebrek aan visie en 

voorafgaand overleg met de sector.  

Hierna worden in eerste instantie de huidige wettelijke regeling en de belangrijkste wijzigingen aan 

de Woninghuurwet besproken. Er moet echter ook rekening gehouden worden met diverse 

bepalingen die buiten de Woninghuurwet te vinden zijn, maar die desalniettemin een rol spelen voor 

de materie van de woninghuur. Daarbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan het algemeen 

huurrecht , aangezien dat een aanvullende functie heeft voor die aspecten van de contractuele 

verhouding tussen huurder en verhuurder die in de Woninghuurwet niet geregeld worden. Ook 

aspecten van onder meer het algemeen verbintenissenrecht, het procesrecht, het strafrecht, de 

fiscaliteit en het personen- en familierecht zijn echter van belang. Voor deze aangelegenheden 

komen de relevante wetsartikelen en een korte inhoudelijke bespreking eveneens aan bod. 
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XX. Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur  

(B.S., 22 februari 1991)  

Art. 1 Toepassingsgebied  

§ 1 Deze afdeling is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met 
uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verhuurder, vanaf de ingenottreding tot zijn 
hoofdverblijfplaats bestemt. Een woning is elk roerend of onroerend goed of een deel ervan dat tot 
hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd. 
Het beding waarbij het gehuurde goed niet tot hoofdverblijfplaats van de huurder mag dienen en dat niet 
uitdrukkelijk noch ernstig kan worden gestaafd, onder meer door elementen met betrekking tot de natuurlijke 
bestemming van het goed, en waarin de hoofdverblijfplaats van de huurder tijdens de huurovereenkomst niet is 
vermeld, wordt voor niet geschreven gehouden. 
Deze afdeling is tevens van toepassing indien de woning, met de schriftelijke toestemming van de verhuurder, in 
de loop van de huurovereenkomst tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. In dat geval neemt de 
huurovereenkomst een aanvang de dag waarop deze toestemming is verleend. 
Deze afdeling is van toepassing op de onderhuur van de in het eerste lid bedoelde woning, aangegaan 
overeenkomstig artikel 4 van deze afdeling en binnen de grenzen bepaald in hetzelfde artikel. 
§ 1bis 
Deze afdeling is tevens van toepassing op de onderhuur aangegaan door de verenigingen of door de 
rechtspersonen bedoeld in artikel 1717, tweede lid, tweede zin, binnen de grenzen bepaald in artikel 4, § 2bis. In 
dat geval is ook de hoofdhuurovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van deze afdeling. 
§2 Deze afdeling is niet van toepassing wanneer de overeenkomst op grond waarvan de woning aan de huurder 
wordt toegewezen, ondergeschikt is aan een hoofdovereenkomst, die betrekking heeft op de functie of de 
bedrijvigheid van de huurder. 
§3 Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt 
bestemd. 
Wetshistoriek 
§ 1 gewijzigd bij art. 377, § 1 W. 24 december 2002 (B.S., 31 december 2002 (eerste uitg.)), met ingang van 
1 januari 2003 (art. 378). 
§ 1bis ingevoegd bij art. 4 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 

 
Inhoud  
 
Artikel 1, §1 bepaalt de draagwijdte van de Woninghuurwet. Deze wet voorziet in een aantal 
specifieke, dwingende bepalingen die van toepassing zijn op een welbepaalde soort 
huurovereenkomsten, met name diegene die in dit artikel omschreven worden. Voor andere 
overeenkomsten geldt het algemeen huurrecht, terwijl dit voor woninghuurovereenkomsten slechts 
een aanvullende rol speelt. De begrenzing van het toepassingsgebied is dan ook van wezenlijk 
belang. In de huidige wetgeving worden daarbij drie elementen naar voor geschoven: (1) het moet 
gaan om een huurovereenkomst257 (2) die betrekking heeft op een woning die tot 
hoofdverblijfplaats258 is bestemd (3) met toestemming van de verhuurder. Wanneer deze 
voorwaarden cumulatief vervuld zijn, is de Woninghuurwet automatisch van toepassing, ongeacht de 
juridische omschrijving die partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.  
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Op basis van artikel 1, §2 worden samenhangende overeenkomsten uitgesloten. Het gaat dan om 
een situatie waarbij de huurovereenkomst ondergeschikt is aan een andere overeenkomst die als 
hoofdovereenkomst kan beschouwd worden. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een 
conciërgewoning: de huurovereenkomst is daarbij ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst en 
valt bijgevolg buiten het toepassingsgebied van de Woninghuurwet. De bepaling van artikel 1,§3 
houdt dan weer in dat een ‘desaffectatie’ er toe leidt dat de dwingende bepalingen van de 
Woninghuurwet niet langer van toepassing zijn. Een eenzijdige bestemmingswijziging kan echter wel 
leiden tot ontbinding van de huur. 
 

Wetsgeschiedenis 
 

Het eerste artikel van de Woninghuurwet werd tweemaal gewijzigd. In 1997 werd de regeling van 
§1bis toegevoegd zodat ook de hoofdhuur in geval van sociale verhuring binnen het 
toepassingsgebied van de Woninghuurwet kan vallen. De vereiste van de bestemming als 
hoofdverblijfplaats stond dit voor rechtspersonen immers in de weg. Met een tweede wetswijziging 
werd bepaald dat een woning elk roerend of onroerend goed of een deel ervan is dat tot 
hoofdverblijfplaats van de huurder is bestemd. Daardoor worden ook de zwakste bewonersgroepen 
(caravans, woonboten) door de Woninghuurwet beschermd. 
 

Art. 1bis  

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 postaangetekende 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.)). 
 

Inhoud  
 

Artikel 1bis stelt dat voor een huurovereenkomst die valt onder de Woninghuurwet een geschrift 
moet worden opgesteld, met minstens de voormelde inhoud. Wanneer geen geschrift werd 
opgesteld, kan de meest gerede partij na een ingebrekestelling de andere partij via gerechtelijke weg 
verplichten om toch een schriftelijke overeenkomst op te stellen, te vervolledigen of te 
ondertekenen en indien nodig verzoeken dat het vonnis de waarde zou hebben van een schriftelijke 
overeenkomst.  
 
Wetsgeschiedenis 
 
Een huurovereenkomst is principieel een consensuele overeenkomst. Dit wil zeggen dat de 
overeenkomst tot stand kan komen door de loutere wilsovereenstemming van de partijen, zonder 
dat er verder bijzondere vereisten (zoals bijvoorbeeld de opmaak van een geschrift) gelden. Dit 
principe wordt bevestigd in artikel 1714 Burgerlijk Wetboek, dat aanvankelijk louter stelde dat men 
kan huren bij geschrift of mondeling. Met de wet van 26 april 2007 voegde de wetgever daar de 
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zinsnede “behalve tegenstrijdige wettelijke bepalingen” aan toe. Tegelijkertijd werd in de 
Woninghuurwet het artikel 1bis toegevoegd. Krachtens de huidige regeling blijft de woninghuur 
echter wel degelijk een consensuele overeenkomst. De wet bepaalt immers niet dat een mondelinge 
huurovereenkomst nietig is, maar voorziet slechts een beroep op de rechter als sanctie bij het 
achterwege blijven van een geschrift. 
 
Bedoeling van de wetgever 

De achterliggende doelstelling van de toevoeging van artikel 1bis is drievoudig. Het schriftelijk 
opstellen van de huurovereenkomst moet er in eerste instantie toe bijdragen dat de huurmarkt 
transparanter wordt en dat de betrokken partijen beter beschermd worden. Ten tweede 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 immers pas wanneer een geschrift werd opgesteld. Tenslotte is een geschrift 
als vanzelfsprekend ook erg nuttig om de inhoud van de overeenkomst te bewijzen en onenigheden 
tussen de betrokken partijen te vermijden. 
 

Art. 2 Staat van het gehuurde goed  

§ 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 
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. 
§ 2Met 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.)). 
 

Inhoud  
 
Wanneer een woning tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd, moet deze beantwoorden aan de 
elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid zoals vastgesteld krachtens 
artikel 2, §1 van de Woninghuurwet. Deze bepaling omvat een aanvulling en precisering van de 
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artikelen 1719, 1° en 2°, en 1720, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek inzake de verplichting van de 
verhuurder om het gehuurde goed in goede staat van onderhoud te leveren en als zodanig te 
onderhouden. Aan de vereisten die vervat liggen in artikel 2 of krachtens dit artikel worden 
vastgesteld, moet vanaf de aanvang van de huur voldaan zijn. De enige basis om van dit principe af te 
wijken, is wanneer het gaat om een renovatiehuurovereenkomst overeenkomstig artikel 8 van de 
Woninghuurwet. 
 
Artikel 2,§2 Woninghuurwet bepaalt verder dat de verhuurder gehouden is tot alle herstellingen, 
met uitzondering van de huurherstellingen, en dat de artikelen 1720, 1754 en 1755 B.W. van 
dwingend recht zijn. 
 
Bedoeling van de wetgever 
 
De voorwaarden inzake de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 
werden in de wet ingeschreven omdat het denkbaar is dat het gehuurde goed in goede staat van 
onderhoud verkeert, maar in feite totaal ongeschikt is voor menselijke bewoning.  
 
De wettelijke regeling voor herstellingen aan het gehuurde goed ligt in beginsel dan weer vervat in 
het algemeen huurrecht. In grote lijnen voorzien artikelen 1720, 1754 en 1755 Burgerlijk Wetboek 
meer bepaald dat de huurder alleen moet instaan voor de kleine huurherstellingen, terwijl alle 
andere herstellingen door de verhuurder moeten worden gedragen. De verhuurder is krachtens het 
gemeen recht ook verplicht het gehuurde goed in een goede staat van onderhoud te leveren en in te 
staan voor de herstellingen die het gevolg zijn van overmacht of ouderdom. Aangezien de voormelde 
regeling van louter aanvullend recht is, staat het de partijen in principe echter vrij om van de 
wettelijke regeling af te wijken. Alle herstellingen zouden in een woninghuurovereenkomst dan ook 
contractueel ten laste van de huurder kunnen gelegd worden. Door te bepalen dat de artikelen 1720, 
1754 en 1755 B.W. van dwingend recht zijn, is dit niet langer het geval en wordt de huurder verder 
beschermd.  
 
Wetsgeschiedenis 
 
In een eerste versie van het artikel werd het aan de rechtspraak overgelaten om de elementaire 
vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid te concretiseren. Vanaf de wetswijziging 
van 1997 komt dit echter toe aan de koning, aangezien de wetgever tot het besef was gekomen dat 
het eerder om technische dan om juridische regels gaat. Met de wet van 25 april 2007 werd 
bovendien bepaald dat de beoogde minimumnormen als bijlage bij de huurovereenkomst moeten 
worden gevoegd, ook al werd voor deze verplichting geen sanctie vastgesteld.  
 
Daarnaast heeft de wetgever in 2007 expliciet de link willen leggen met de gewestelijke 
woonkwaliteitsregeling door de toevoeging van de tweede zin in het eerste lid van paragraaf 1. De 
betekenis hiervan is echter niet duidelijk. Volgens sommige auteurs heeft de wetgever er gewoon 
aan willen herinneren dat er ook rekening moet gehouden worden met de gewestelijke regeling.  
Ook de tweede paragraaf inzake de huurherstellingen werd ingeschreven door de wet van 25 april 
2007.  

Art. 3 Duur van de huurovereenkomst  

§1 Elke huurovereenkomst bedoeld in artikel 1 wordt geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar. 
De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van een periode van negen jaar indien ten minste zes maanden 
vóór de vervaldag door één van beide partijen een opzegging wordt betekend. 
Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde 
voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd. 
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§2 De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken of 
het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn 
bloedverwanten in opgaande lijn, zijn echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn 
en aangenomen kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van zijn 
echtgenoot tot in de derde graad. Wordt de opzegging gegeven opdat bloedverwanten in de derde graad het 
goed kunnen betrekken, dan kan de opzeggingstermijn niet verstrijken vóór het einde van de eerste driejarige 
periode vanaf de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. 
De opzegging vermeldt de identiteit van de persoon die het goed zal betrekken en de band van verwantschap 
met de verhuurder. Deze laatste moet op verzoek van de huurder de band van verwantschap bewijzen. De 
verhuurder moet aan dit verzoek voldoen binnen een termijn van twee maanden te rekenen van de 
kennisgeving ervan; zoniet kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen. Die vordering moet 
op straffe van verval uiterlijk twee maanden vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn worden ingesteld. 
Het goed moet binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, ingeval van 
verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende ten 
minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven. 
Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde 
termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een 
vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur. 
De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te 
beperken. 
§3 Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst 
beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden indien hij voornemens is het 
onroerend goed of een gedeelte ervan weder op te bouwen, te verbouwen of te renoveren, op voorwaarde dat 
die werkzaamheden: 

–worden uitgevoerd met eerbiediging van de bestemming van het goed die voortvloeit uit de wets- en 
verordeningsbepalingen inzake stedenbouw; 

–worden uitgevoerd aan het door de huurder bewoonde gedeelte en; 

–meer kosten dan drie jaar huur van het verhuurde goed ofwel, indien het gebouw waarin dit goed gelegen is 
uit verscheidene verhuurde woningen bestaat die aan dezelfde verhuurder toebehoren en die van de 
werkzaamheden ongerief hebben, meer kosten dan twee jaar huur voor al die woningen samen. 
 

Met het oog op het goede verloop van de werken kan de verhuurder van verscheidene woningen in eenzelfde 
gebouw te allen tijde verscheidene huurovereenkomsten beëindigen, met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes maanden, voor zover de huurovereenkomst niet tijdens het eerste jaar wordt 
opgezegd. 
De verhuurder moet aan de huurder kennis geven van, ofwel de hem verleende bouwvergunning, of een 
omstandig bestek, of een beschrijving van de werkzaamheden samen met een gedetailleerde kostenraming, of 
een aannemingsovereenkomst. 
De werken moeten worden aangevat binnen zes maanden en worden beëindigd binnen vierentwintig maanden 
na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het 
goed door de huurder. 
Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde 
termijn en voorwaarden de werken niet uitvoert, heeft de huurder recht op een vergoeding die gelijk is aan 
achttien maanden huur. 
Op verzoek van de huurder is de verhuurder verplicht hem kosteloos de documenten mede te delen waaruit 
blijkt dat de werken overeenkomstig de bij deze paragraaf gestelde voorwaarden zijn uitgevoerd. 
De partijen kunnen evenwel overeenkomen om de mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of te 
beperken. 
§4 Bij het verstrijken van de eerste en de tweede driejarige periode kan de verhuurder de huurovereenkomst 
beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, zonder motivering, maar met 
betaling van een vergoeding. 
Deze vergoeding is gelijk aan negen dan wel zes maanden huur naargelang de overeenkomst een einde neemt 
bij het verstrijken van de eerste of de tweede driejarige periode. 
De partijen kunnen evenwel overeenkomen om deze mogelijkheid van vroegtijdige beëindiging uit te sluiten of 
te beperken. 



 
89 

§ 5 De huurder kan de huurovereenkomst op ieder tijdstip beëindigen met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. 
Indien de huurder de huurovereenkomst evenwel beëindigt tijdens de eerste driejarige periode, heeft de 
verhuurder recht op een vergoeding. Die vergoeding is gelijk aan drie maanden, twee maanden of één maand 
huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar. 
Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het 
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zijn zowel de in het eerste lid bedoelde 
opzeggingstermijn als de in het tweede lid bedoelde vergoeding niet van toepassing. 
Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst beëindigt overeenkomstig de §§ 2 tot 4, kan de huurder op zijn 
beurt de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een 
maand. In dat geval is hij de vergoeding bedoeld in het vorig lid niet verschuldigd. 
§6 In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst schriftelijk worden gesloten voor een duur die korter is dan of 
gelijk aan drie jaar. 
Die huurovereenkomst is niet onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 5. 
Zij kan slechts eenmaal, enkel schriftelijk en onder dezelfde voorwaarden, worden verlengd zonder dat de totale 
duur van de huur langer dan drie jaar mag zijn. 
Zij wordt beëindigd mits één van de partijen ten minste drie maanden vóór het verstrijken van de in de 
overeenkomst bepaalde duur een opzegging betekent. 
Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst, wordt bij ontstentenis van een 
tijdig betekende opzegging of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, zelfs 
in de veronderstelling dat een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten tussen dezelfde partijen, de 
huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van negen jaar te rekenen van de datum waarop de 
aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden en is zij derhalve onderworpen aan de 
§§ 1 tot 5. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden dezelfde als die welke bepaald waren in 
de aanvankelijk gesloten huurovereenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing van de artikelen 
6 en 7. 
§7 In afwijking van § 1 kan de huurovereenkomst tevens bij geschrift worden gesloten voor een termijn die een 
duur van negen jaar te boven gaat. 
Die huurovereenkomst loopt ten einde bij het verstrijken van de overeengekomen termijn mits een van de 
partijen ten minste zes maanden vóór de vervaldag een opzegging betekent. 
Als binnen die termijn geen opzegging wordt betekend, wordt de huurovereenkomst telkens onder dezelfde 
voorwaarden voor een duur van drie jaar verlengd. 
De vergoeding die met toepassing van artikel 3, § 4, is verschuldigd door de verhuurder die, bij het verstrijken 
van de derde driejarige periode of van een volgende driejarige periode, een einde maakt aan de 
huurovereenkomst, is gelijk aan drie maanden huur. 
§8 In afwijking van § 1 kan de huurder een schriftelijke huurovereenkomst sluiten voor het leven. Die 
huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de huurder. Die huurovereenkomst is niet 
onderworpen aan de bepalingen van de §§ 2 tot 4, tenzij partijen anders overeenkomen. 
§9 In alle gevallen waarin een opzegging te allen tijde kan worden gedaan, neemt de opzeggingstermijn een 
aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens welke de opzegging wordt gedaan. 
Wetshistoriek 
§ 2 gewijzigd bij art. 6, 1° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15) en bij art. 6, 2°, 3° en 4° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), 
van toepassing op de huurovereenkomsten die lopen op 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 3 gewijzigd bij art. 6, 5° en 6° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
die lopen op 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 5 gewijzigd bij art. 6, 7° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de opzeggingen door de 
verhuurder gedaan na 31 mei 1997 (art. 15) en bij art. 73 W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde 
uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 (art. 75). 
§ 6 vervangen bij art. 6, 8° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de overeenkomsten van 
korte duur die gesloten, verlengd of vernieuwd worden na 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 8 ingevoegd bij art. 6, 9° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 9 ingevoegd bij art. 6, 10° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de opzeggingen gedaan na 
31 mei 1997 (art. 15). 

http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln294&anchor=ln294-41
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln3437&anchor=ln3437-7
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln3437&anchor=ln3437-8
http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln3437&anchor=ln3437-4


 
90 

Inhoud  
 
De woninghuurwet stelt als principe voorop dat elke overeenkomst wordt aangegaan voor een 
periode van negen jaar. Wanneer bijvoorbeeld geen duurtijd werd overeengekomen, zal de 
overeenkomst geacht worden voor negen jaar te zijn aangegaan259. Uitzonderingen op het 
voornoemde principe liggen vervat in paragrafen 6 tot 8. Een woninghuurovereenkomst kan met 
name 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). In deze drie 
gevallen moet er een geschrift zijn, zo niet wordt de overeenkomst toch geacht voor negen jaar te 
gelden. Ook een overeenkomst van meer dan drie jaar zal automatisch beschouwd worden als een 
overeenkomst van negen jaar.  
 
Het feit dat een woninghuurovereenkomst principieel wordt aangegaan voor een periode van negen 
jaar betekent echter niet dat de betrokken partijen onverkort voor negen jaar verbonden zijn. Naast 
de gemeenrechtelijke wijzen van beëindiging van de overeenkomst (bv. in onderling akkoord), 
voorziet de Woninghuurwet ook in een specifieke opzeggingsregeling voor huurder en verhuurder 
(paragrafen twee tot vijf). Voor de verhuurder zijn er drie wijzen om de overeenkomst op te zeggen: 
de verhuurder kan ten allen tijde260 opzeggen omwille van eigen gebruik of voor familieleden (artikel 
3, §2), net zoals hij op het einde van de eerste of de tweede driejarige periode kan opzeggen wegens 
uitvoering van werken (artikel 3, §3) of zonder verdere reden, maar mits betaling van een 
opzeggingsvergoeding (artikel 3,§4). De verhuurder zal daarbij steeds een termijn van zes maanden 
moeten respecteren. De huurder kan daarentegen ten allen tijde opzeggen met inachtneming van 
een termijn van drie maanden, waarbij hij alleen in de eerste driejarige periode een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd is (artikel 3,§5). Een kortlopende huur wordt daarentegen geacht 
te zijn aangegaan voor een bepaalde duur, waardoor de voornoemde opzeggingsmogelijkheden in 
dat geval niet van toepassing zijn. 
 
Bedoeling van de wetgever 
 
De minimumduur van negen jaar werd reeds in 1991 beschouwd als een termijn die voldoende lang 
is om de huurder stabiliteit en woonzekerheid te verlenen, wat een van de doelstellingen van de 
Woninghuurwet is. De wetgever heeft echter ook oog gehad voor bijzondere omstandigheden die tot 
een afwijkende duurtijd kunnen nopen. De mogelijkheid tot het sluiten van een overeenkomst van 
korte duur werd bijvoorbeeld reeds in 1991 ingevoerd om de verhuurder die op korte termijn weer 
over het goed wil kunnen beschikken toch de mogelijkheid te geven de woning te verhuren of, 
wanneer de verhuurder terugschrikt voor een periode van negen jaar, eerst een soort van 
proefperiode aan te gaan. Ook voor de huurder kan een kortlopende huur interessant zijn en 
beantwoorden aan een aantal specifieke situaties (studenten, jonge gezinnen of een hoge nood aan 
arbeidsmobiliteit).  
 
Wetsgeschiedenis 
 
Al snel werden opeenvolgende kortlopende overeenkomsten echter de regel in plaats van de 
uitzondering, met woononzekerheid en een stelselmatige verhoging van de huurprijs tot gevolg. Om 
dergelijke misbruiken te vermijden werd in 1997 bepaald dat een huurovereenkomst van korte duur 
slechts eenmaal en onder dezelfde voorwaarden kan verlengd worden voor een periode die drie jaar 

                                                           
259

 Dit principe is van dwingend recht en geldt zowel voor mondelinge als schriftelijke overeenkomsten. 
260

 De opzeggingstermijn kan sinds de wetswijziging van 1997 echter niet meer eindigen voor het einde van de 
eerste driejarige periode. Daarnaast is deze opzeggingsmogelijkheid sinds de genoemde wetswijziging ook 
niet langer van dwingend recht, maar kan de verhuurder er contractueel van afstand doen. 
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niet overschrijdt. In 1997 werd eveneens het laatste lid van artikel 3,§5 Woninghuurwet ingevoegd, 
waardoor de huurder ingeval van opzegging door de verhuurder een tegenopzeg kan geven mits 
inachtneming van een termijn van één maand. 
 
In een nieuw lid van artikel 3, §5 werd met de wet van 27 december 2006 tot slot een bijzondere 
burgerrechtelijke sanctie ingeschreven voor het geval waarin de overeenkomst niet geregistreerd 
wordt: zolang aan de registratieformaliteit niet voldaan is, kan de huurder de overeenkomst 
opzeggen zonder de gebruikelijke opzeggingtermijn te moeten naleven of een opzeggingsvergoeding 
verschuldigd te zijn. De doelstelling van de wetgever bij deze wetswijziging wordt verder toegelicht, 
bij de bespreking van artikel 5bis Woninghuurwet.  
 

Art. 4 Overdracht van huur en onderhuur  

§1 De overdracht van de huurovereenkomst is verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming 
van de verhuurder. In dat geval wordt de overdrager ontheven van elke toekomstige verplichting, behoudens 
een in de overeenkomst tot overdracht van de huurovereenkomst opgenomen andersluidend beding. 
§2 De huurder die een woning in huur genomen heeft die hij tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, mag het goed 
niet volledig onderverhuren. 
Met de instemming van de verhuurder mag hij een gedeelte van dat goed onderverhuren op voorwaarde dat 
het resterende gedeelte tot zijn hoofdverblijfplaats bestemd blijft. Indien het onderverhuurde goed bestemd 
wordt als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder, worden de rechten en verplichtingen van de huurder en van 
de onderhuurder, wat hun respectieve verhouding betreft, bepaald door deze afdeling, onder voorbehoud van 
de volgende bepalingen van deze paragraaf. 
De duur van de onderverhuring mag de resterende looptijd van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen. 
De huurder moet vooraf de onderhuurder in kennis stellen van diens hoedanigheid en van de omvang van diens 
rechten. 
Wanneer de verhuurder aan de hoofdhuurovereenkomst een einde maakt, moet de huurder uiterlijk de 
vijftiende dag na ontvangst van de opzegging een afschrift daarvan aan de onderhuurder betekenen en hem 
ervan in kennis stellen dat de onderverhuring op dezelfde dag als de hoofdhuurovereenkomst beëindigd wordt. 
Wanneer de huurder vervroegd de hoofdhuurovereenkomst beëindigt, moet hij de onderhuurder een 
opzeggingstermijn van ten minste drie maanden geven, samen met een afschrift van de opzegging die hij aan 
de verhuurder richt, en moet hij de onderhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maanden huur. 
In de gevallen, bedoeld in de twee voorgaande leden, is artikel 11 niet van toepassing. 
§2bis Onderverhuring is toegestaan onder de voorwaarden bepaald in artikel 1717, tweede lid, tweede zin, van 
het Burgerlijk Wetboek, door de erin vermelde rechtspersonen. Het derde tot zevende lid van § 2 zijn op deze 
onderverhuring van toepassing. 
§3 De huurder alleen is ten aanzien van de verhuurder en de onderhuurder of de overnemer aansprakelijk voor 
de gevolgen die voortvloeien uit de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel. 
Wetshistoriek 
§ 2bis ingevoegd bij art. 7 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten 
gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 

 
Inhoud en bedoeling van de wetgever 
 
Artikel 4 van de Woninghuurwet handelt over de onderverhuring en de overdracht van huur. Bij 
onderverhuring komt een van de hoofdhuur onderscheiden huurovereenkomst tot stand tussen de 
hoofdhuurder en een onderhuurder. De hoofdhuur- en onderhuurovereenkomst staan daarbij los 
van elkaar, tussen de hoofdverhuurder en de onderhuurder wordt er geen rechtstreekse juridische 
band tot stand gebracht. De hoofdhuurder blijft dan ook gehouden om zijn verplichtingen ten 
opzichte van de hoofdverhuurder na te komen. Bij een huuroverdracht komt er daarentegen geen 
huurovereenkomst tot stand tussen de huurder-overdrager en de huurder-overnemer, maar draagt 
de huurder zijn huurrechten over aan een derde die de oorspronkelijke overeenkomst met de 
verhuurder zal voortzetten als rechtstreekse huurder.  
 

http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln3437&anchor=ln3437-12
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Overeenkomstig het algemeen huurrecht (artikel 1717 B.W.) mag de huurder in principe, behalve 

wanneer dit contractueel anders is bedongen, het gehuurde goed onderverhuren of de huur 

overdragen. Bij woninghuur kan dit echter problemen veroorzaken wanneer de onderhuur of de 

hoofdhuur onderworpen is aan het dwingende reglementaire kader van de Woninghuurwet. Daarom 

heeft de wetgever ervoor geopteerd om de mogelijkheid om de huur over te dragen of onder te 

verhuren te beperken en in bepaalde gevallen zelfs uit te sluiten. Enerzijds heeft de wetgever een 

verbod van onderverhuring en overdracht van huur ingevoerd voor onroerende goederen die door 

de huurder niet tot hoofdverblijfplaats worden bestemd, maar wel tot hoofdverblijfplaats van de 

huurder-overnemer of de onderhuurder zouden dienen (artikel 1717, tweede en vierde lid B.W.). 

Anderzijds heeft de wetgever ook een aantal beperkingen gesteld aan de huurder die huurt onder de 

Woninghuurwet om zijn huur over te dragen of onder te verhuren (artikel 4 van de Woninghuurwet).  

De huur zal krachtens de Woninghuurwet met name alleen kunnen worden overgedragen met 

toestemming van de verhuurder261. Verder wordt op basis van artikel 1717, tweede lid B.W. en 

artikel 4, §2 Woninghuurwet de volledige onderverhuring als hoofdverblijfplaats uitgesloten. Een 

gedeeltelijke onderverhuring is enkel mogelijk onder twee voorwaarden: het resterende gedeelte 

blijft bestemd tot hoofdverblijfplaats van de hoofdhuurder en de hoofdverhuurder stemt in met de 

gedeeltelijke onderverhuring.  

Wanneer de onderhuurder het gehuurde gedeelte bestemd tot zijn hoofdverblijfplaats, zullen in 

beginsel de regels van de Woninghuurwet van toepassing zijn. Artikel 4, §2 voorziet evenwel in een 

aantal bijkomende of afwijkende regels. Zo moet de hoofdhuurder de onderhuurder in kennis stellen 

van zijn hoedanigheid en de omvang van zijn rechten, mag de duur van de onderhuur als 

vanzelfsprekend de duur van de hoofdhuurovereenkomst niet overtreffen, is er een afzonderlijke 

regeling omtrent de opzegging van de overeenkomst en wordt de verlenging van de onderhuur 

wegens buitengewone omstandigheden (overeenkomstig artikel 11 van de Woninghuurwet) 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

Wetsgeschiedenis 

Het verbod op de volledige onderverhuring als hoofdverblijfplaats werd als hinderlijk ervaren bij de 

sociale onderverhuring. Sinds 1997 voorziet artikel 4, §2bis Woninghuurwet dan ook dat volledige 

onderverhuring is toegestaan voor bepaalde rechtspersonen aan personen die zich in een 

behartenswaardige situatie bevinden onder de voorwaarden van artikel 1717, derde lid B.W. en 

artikel 4, §2, derde tot zevende lid van de Woninghuurwet. 

 

  

                                                           
261

 De wet voorziet echter niet in een sanctie bij afwezigheid van toestemming. Bij gebrek aan toestemming zal 
de verhuurder zich dus moeten wenden tot de gemeenrechtelijke sancties (schadevergoeding, herstel in 
natura, ontbinding van de overeenkomst). 
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Art. 5 Onroerende voorheffing  

De onroerende voorheffing betreffende het gehuurde onroerende goed kan niet ten laste van de huurder 
worden gelegd. 
 

Inhoud 
 
In beginsel kunnen partijen vrij bepalen welke kosten en lasten door de huurder moeten gedragen 
worden. De Woninghuurwet voorziet hierop evenwel twee uitzonderingen: de onroerende 
voorheffing en de kosten van bemiddeling door een derde kunnen niet ten laste van de huurder 
gelegd worden.  
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Wat de onroerende voorheffing betreft, blijkt uit de memorie van toelichting dat de wetgever wou 
dat de huurder reeds bij het aangaan van de overeenkomst kan inschatten hoe ver de draagwijdte 
van zijn verplichtingen reikt. Men wou in feite vermijden dat de huurder zou gehouden zijn tot een 
verplichting die niet nauwkeurig in de overeenkomst is omschreven en waarvan de grootte kan 
wijzigen. De huurprijs wordt krachtens de huidige Woninghuurwet evenwel vrij bepaald, waardoor 
het gevaar bestaat dat de verhuurder met deze dwingende bepaling rekening zal houden en de 
onroerende voorheffing verrekent in de huurprijs. 
 

Art. 5bis  

De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder. De kosten verbonden aan 
een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 74 W. 27 december 2006 (B.S., 28 december 2006 (derde uitg.)), met ingang van 1 juli 2007 
(art. 75). 
 

Inhoud 
 
Artikel 5bis legt de verplichting om de huurovereenkomst ter registratie aan te bieden ten laste van 
de verhuurder. Bovendien wordt ook bepaald dat de kosten van een eventuele laattijdige registratie 
ten laste van de verhuurder zijn.  

 

Wetsgeschiedenis 
 
Met de programmawet van 27 december 2006 werd in eerste instantie het artikel 35, eerste lid, 7° 
van het Wetboek Registratierechten gewijzigd. Krachtens deze bepaling wordt de 
registratieverplichting voor overeenkomsten die betrekking hebben op uitsluitend voor huisvesting 
bestemde onroerende goederen voortaan exclusief ten laste van de verhuurder gelegd. Tot dan was 
dit een ondeelbare verplichting die op beide contracterende partijen rustte. Voor 
woninghuurcontracten werd deze regeling burgerrechtelijk herhaald in het nieuwe artikel 5bis van de 
Woninghuurwet.  
 

Bedoeling van de wetgever 
 

Door de burgerrechtelijke herhaling wou de wetgever vermijden dat deze fiscale verplichting door de 
verhuurder toch nog contractueel zou afgewenteld worden op de huurder. De achterliggende 
doelstelling van de wetgever om meer contracten geregistreerd te krijgen, was dan weer 
tweevoudig. De formaliteit van de registratie biedt in eerste instantie immers een belangrijke 
burgerrechtelijke bescherming aan de huurder. Ingevolge artikel 1328 van het Burgerlijk Wetboek 
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krijgt de huurovereenkomst door de registratie met name een vaste dagtekening, waardoor ze 
tegenwerpelijk is aan derden. De wetgever stelde echter vast dat de registratieverplichting vaak dode 
letter bleef en wou hieraan verhelpen. In de literatuur wordt verder gesuggereerd dat de 
programmawetgever met zijn initiatief ook een publiekrechtelijke doelstelling nastreefde, namelijk 
de betrachting om een databank aan te leggen waarin alle huurovereenkomsten met betrekking tot 
in België gelegen onroerende goederen zijn opgenomen. 
 

Art. 5ter Bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed  

Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de 
verhuring van het onroerend goed ten laste legt van de huurder, tenzij de huurder de opdrachtgever is van de 
bemiddelingsopdracht. 
Wetshistoriek 
Ingevoegd bij art. 2 Wet 18 juni 2009 (BS 7 augustus 2009). 

 
Inhoud en wetsgeschiedenis 
 
Artikel 5ter werd ingevoegd door de wet van 18 juni 2009 tot aanvulling van de Woninghuurwet met 
betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder. Voortaan wordt 
elk beding waarbij de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van een 
onroerend goed ten laste van de huurder worden gelegd voor ongeschreven gehouden, tenzij de 
huurder opdrachtgever is van de bemiddelingsopdracht. 
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Met deze wetswijziging wou de wetgever een einde stellen aan de praktijk waarbij in de 
huurovereenkomst een beding ten behoeve van een derde werd ingelast en de huurder zich ertoe 
verbond om aan de vastgoedmakelaar (een deel van) de bemiddelingskosten te betalen. De huurder 
is immers geen partij bij de bemiddeling, maar stond tot voor de wetswijziging in een zeer zwakke 
onderhandelingspositie om het op zich nemen van deze kosten te weigeren. Zijn enige alternatief 
bestond er dan ook uit om de huurovereenkomst niet te sluiten.  
 
In de praktijk blijkt echter dat verhuurders en vastgoedmakelaars nog steeds op allerlei manieren 
proberen om de regeling te omzeilen. Door de kosten creatief te gaan omschrijven, in de vorm van 
administratiekosten, dossierkosten, kosten voor de plaatsbeschrijving of gemeenschappelijke kosten 
en lasten, trachten zij de bemiddelingskosten toch nog door te rekenen aan de huurder. 
 

Art. 6 Indexatie  

Indien zulks niet uitdrukkelijk is uitgesloten en op voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift is gesloten, 
is de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud eenmaal per huurjaar, verschuldigd op de 
verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, volgens de regels bepaald bij artikel 1728bis van 
het Burgerlijk Wetboek. 
Deze aanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug 
tot drie maanden voorafgaand aan die van het verzoek. 
Wetshistoriek 
Gewijzigd bij art. 8 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten of 
vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 
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Inhoud 
 
Volgens de regels van het algemeen huurrecht kan de huurprijs slechts worden geïndexeerd aan de 
kosten van levensonderhoud wanneer dit uitdrukkelijk is bedongen. Artikel 1728bis BW regelt daarbij 
op dwingende wijze het tijdstip, de frequentie en de berekeningswijze van de indexering. In afwijking 
hiervan stelt artikel 6 van de Woninghuurwet dat de huurprijs van rechtswege zal kunnen 
geïndexeerd worden wanneer de overeenkomst schriftelijk is aangegaan en de mogelijkheid tot 
indexatie niet uitdrukkelijk is uitgesloten. Anders dan in het algemeen huurrecht moet de 
mogelijkheid tot indexering in een woninghuurovereenkomst dus niet expliciet worden voorzien.  
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Met deze regeling heeft de wetgever willen tegemoetkomen aan verzuchtingen van de verhuurders. 
Als tegengewicht voor het principe van een lange, negenjarige huur, zal de verhuurder op deze 
manier het rendement van zijn onroerende investering op peil kunnen houden262.  
 
Wetsgeschiedenis 
 
De voorwaarde dat de huurovereenkomst bij geschrift dient gesloten te zijn, werd toegevoegd met 
de wetswijziging van 1997. De bedoeling van de wetgever was om daarmee meer rechtszekerheid te 
creëren en, gelet op de bewijsmoeilijkheden, partijen te ontraden om mondelinge 
huurovereenkomsten te sluiten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats. In een arrest van 26 april 
2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof evenwel dat deze bepaling niet zo ver reikt dat indexering bij 
mondelinge huurovereenkomsten zou uitgesloten zijn. Gelet op het nieuwe artikel 1bis, dat voorziet 
in de verplichting om een geschrift op te stellen, is deze discussie evenwel deels achterhaald. 
 

Art. 7 Herziening van de huurprijs en de lasten  

§1 Onverminderd artikel 8 kunnen de partijen tussen de negende en de zesde maand voorafgaand aan het 
verstrijken van elke driejarige periode overeenkomen dat de huurprijs wordt herzien. 
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter een herziening van de huurprijs toestaan 
indien blijkt dat de normale huurwaarde van het gehuurde goed ten gevolge van nieuwe omstandigheden ten 
minste twintig percent hoger of lager is dan de op het tijdstip van de indiening van het verzoek eisbare 
huurprijs. 
Hij kan tevens een verhoging van de huurprijs toestaan aan de verhuurder die bewijst dat de normale 
huurwaarde van het gehuurde goed met ten minste tien percent van de op het tijdstip van de indiening van het 
verzoek eisbare huurprijs is gestegen ten gevolge van werken die op zijn kosten in het gehuurde goed zijn 
uitgevoerd, met uitzondering van de werken die noodzakelijk waren om het goed in overeenstemming te 
brengen met de vereisten van artikel 2, eerste lid. 
De rechter doet uitspraak naar billijkheid. 
De vordering kan slechts worden ingesteld tussen de zesde en de derde maand vóór het verstrijken van de 
driejarige periode. 
De herziene huurprijs geldt te rekenen van de eerste dag van de volgende driejarige periode, maar de vroegere 
huurprijs kan voorlopig worden gevorderd tot op de dag van de definitieve beslissing. 
In het geval van artikel 3, § 8, kunnen partijen evenwel overeenkomen af te zien van het recht de huurprijs te 
herzien. 
§1bis Indien een woning het voorwerp is van opeenvolgende huurovereenkomsten met verschillende huurders, 
gesloten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar en die beëindigd worden door een opzegging 
door de verhuurder, mag de basishuurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de bij het 
begin van de negenjarige periode eisbare huurprijs, proportioneel aangepast aan de kosten van 
levensonderhoud, tenzij de normale huurwaarde van het goed ondertussen ten gevolge van nieuwe 
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 Het indexeringsbeding geldt evenwel ook voor huurcontracten van korte duur. 
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omstandigheden, met ten minste twintig percent of ten gevolge van werken in het gehuurde goed met ten 
minste tien percent is gestegen. 
Niettegenstaande enig andersluidend beding of andersluidende overeenkomst vermindert de rechter de 
huurprijs tot de huurprijs die eisbaar is krachtens de vorige huurovereenkomst, proportioneel aangepast aan de 
kosten van levensonderhoud, wanneer de verhuurder niet bewijst dat de huurprijs werd vastgelegd 
overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid. 
De proportioneel aangepaste huurprijs wordt berekend als volgt: basishuurprijs bij het begin van de negenjarige 
periode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van het sluiten van de nieuwe 
huurovereenkomst en gedeeld door het indexcijfer van de maand voorafgaand aan die van het sluiten van de 
huurovereenkomst bij het begin van de negenjarige periode. 
§2 Iedere partij kan te allen tijde aan de vrederechter de herziening van de forfaitaire kosten en lasten vragen of 
de omzetting ervan in werkelijke kosten en lasten. 
De rechter doet inzonderheid uitspraak op grond van de ontwikkeling van de werkelijke uitgaven. 
Hij beslist tot de omzetting indien zij mogelijk is. 
Wetshistoriek 
§ 1 gewijzigd bij art. 9, 1° en 2° en § 1bis ingevoegd bij art. 9, 3° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van 
toepassing op de huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 
§ 2 gewijzigd bij art. 9, 4° W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de overeenkomsten die lopen 
op 31 mei 1997 (art. 15). 
 

Inhoud 
 
De herziening van de huurprijs kan krachtens de huidige regeling driejaarlijks gebeuren, hetzij in 
onderling akkoord (artikel 7, §1, eerste lid), hetzij na rechterlijke tussenkomst (artikel 7, §1, tweede 
en derde lid). De herziening in onderling akkoord is daarbij een toepassing van het gemeen recht, 
maar met een temporele beperking. Tussen de negen en de zes maanden voor het einde van de 
lopende driejarige periode moeten de partijen onderhandelen en tot een akkoord komen. Binnen 
deze termijn geldt de contractvrijheid en zijn er geen materiële of formele voorwaarden, een 
akkoord buiten de termijn is daarentegen nietig. Daarnaast kunnen de partijen kunnen zich ook 
tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de lopende driejarige periode tot de 
rechter wenden wanneer zich nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan waardoor de werkelijke 
huurwaarde 20% hoger of lager ligt dan de gevraagde huurprijs, of wanneer de huurwaarde 
ingevolge werken met 10% is gestegen.  
 
Opgemerkt moet worden dat de Woninghuurwet ook nog in twee andere gevallen voorziet in de 
mogelijkheid tot aanpassing van de huurprijs: wanneer werken moeten uitgevoerd worden om het 
gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten van veiligheid, 
gezondheid en bewoonbaarheid (art. 2, §1, in fine, Woninghuurwet) en bij verlenging wegens 
buitengewone omstandigheden (art. 11 Woninghuurwet). 
 
Daarnaast kan op basis van artikel 7, §2 ook een verzoek gedaan worden aan de vrederechter om de 
forfaitair bepaalde kosten en lasten om te zetten in werkelijke kosten en lasten. Deze paragraaf is 
ingegeven door dezelfde bekommernis als de regeling inzake de huurprijsherziening. De regelgever 
wou met name vermijden dat het forfaitair bepaalde bedrag van kosten en lasten, dat in principe 
onveranderlijk is, ertoe zou leiden dat de ene of de andere partij in de praktijk benadeeld zou 
worden omdat het bedrag na verloop van tijd niet meer overeenstemt met de werkelijkheid. 
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Net als het indexeringsbeding is de mogelijkheid tot herziening van de huurprijs in de 
Woninghuurwet ingeschreven om de huurprijs gelijke tred te laten houden met eventueel wijzigende 
feitelijke omstandigheden tijdens de duur van de overeenkomst. In principe is de overeengekomen 
huurprijs, behoudens indexering, immers bindend voor beide partijen en kan deze niet herzien 
worden. Tijdens een huur voor een langere periode kunnen zich echter feiten voordoen die het 
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aanhouden van de initieel overeengekomen huurprijs onbillijk maken. Het principe van de 
negenjarige huur heeft de wetgever er dan ook toe aangezet om hiervoor een regeling uit te 
werken263 zodat een zeker evenwicht behouden blijft tussen de woonzekerheid van de huurder en 
een behoorlijk rendement voor de verhuurder.  
 
Met de termijnvoorwaarde wou de wetgever bij de herziening in onderling akkoord specifiek 
voorkomen dat bijvoorbeeld reeds bij aanvang van de overeenkomst, als voorwaarde om het goed te 
kunnen huren, zou bepaald worden dat de huurprijs op bepaalde tijdstippen zou verhoogd worden. 
Vooral de huurder zou zich daarbij immers in een zwakke onderhandelingspositie bevinden. Door de 
dwingende termijn vast te leggen, zijn de mogelijkheden om tot opeenvolgende verhogingen over te 
gaan beperkt en is er telkens een akkoord nodig van beide partijen. 
 
In geval van herziening van de huurprijs met een beroep op de rechter, zijn de drempels dan weer in 
de wet ingeschreven om de vrederechters niet te overbelasten met aanvragen. Daarnaast wou de 
wetgever ook een zekere stabiliteit van de huurprijs garanderen. Een verzoek tot herziening mocht 
dan ook niet mogelijk zijn bij elke wijziging, maar slechts wanneer een ongewijzigde voortzetting tot 
een onbillijke huurprijs zou leiden. Slechts wanneer aan de termijn- en drempelvoorwaarden is 
voldaan, kan de rechter naar billijkheid een herziening van de huurprijs toestaan. 
 
Wetsgeschiedenis 
 
Met de wetswijziging van 1997 werd een nieuwe mogelijkheid ingevoerd tot het instellen van een 
vordering tot huurprijsherziening. De wetgever wou hiermee de mogelijkheid tot speculatie verder 
beperken en de basishuurprijs van een goed over een langere periode stabiel houden in geval van 
opeenvolgende, kortlopende huurcontracten van korte duur. 
 

Art. 8 Renovatie  

De partijen kunnen te allen tijde schriftelijk overeenkomen dat de huurder zich ertoe verbindt op zijn kosten in 
het gehuurde goed bepaalde werken uit te voeren, die door de verhuurder moeten worden verricht. Zij moeten 
de termijn bepalen waarbinnen de werken moeten worden uitgevoerd. 
In dit geval kan van artikel 2 worden afgeweken op voorwaarde dat de voorgenomen werken er toe strekken 
het gehuurde goed in overeenstemming te brengen met de vereisten van dat artikel, dat deze werken precies 
omschreven worden, dat de aanvang voor de werken binnen een redelijk tijdstip is bepaald en dat geen 
huurgelden verschuldigd zijn tijdens de overeengekomen duur ervan, met dien verstande dat deze duur niet 
korter mag zijn dan degene die redelijkerwijze noodzakelijk is om ze uit te voeren. 
Als tegenprestatie verbindt de verhuurder zich ertoe tijdens een bepaalde periode die meer dan negen jaar kan 
bedragen, af te zien van het recht aan de huurovereenkomst een einde te maken of van het recht de herziening 
van de huurprijs te vragen, of verbindt hij zich ertoe de huurprijs te verlagen of kwijt te schelden. 
Na beëindiging van de werken wordt op verzoek van de meest gerede partij overgegaan tot de oplevering ervan 
op tegenspraak. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 10 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de huurovereenkomsten gesloten 
of vernieuwd na 31 mei 1997 (art. 15). 

 

Inhoud en bedoeling van de wetgever 

Reeds in 1991 heeft de wetgever een regeling uitgewerkt voor het geval waarin de huurder bereid is 
om op eigen kosten werkzaamheden uit te voeren aan het gehuurde goed in ruil voor een 
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 De mogelijkheid tot herziening is enkel van toepassing op overeenkomsten van negen jaar of meer, 
aangezien pas op het einde van de driejarige periode herziening kan gevraagd worden en kortlopende 
contracten van meer dan drie jaar van rechtswege verlengd worden tot een periode van negen jaar. 
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tegenprestatie van de verhuurder. De betrokken partijen zijn bij dergelijke overeenkomst immers 
allebei gebaat en bovendien wordt op die manier ook bijgedragen aan de renovatie van het private 
woningbestand. De werken kunnen daarbij uitgevoerd worden om de woning te verbeteren, maar 
ook om de woning in overeenstemming te brengen met de vereisten van artikel 2 van de 
Woninghuurwet. De renovatiehuurovereenkomst vormt dan ook de enige uitzondering op de 
vereiste dat de woning reeds bij aanvang van de huur moet voldoen aan de minimale vereisten 
inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 
 
Wetsgeschiedenis 
 
In 1997 werden aan het artikel enkele technische wijzigingen en preciseringen aangebracht om 
misbruik te voorkomen. Zo werd bepaald dat de renovatiehuurovereenkomst schriftelijk moet 
gesloten worden om betwistingen omtrent de wederzijdse verplichtingen en rechten te voorkomen.  
 

Art. 9 Overdracht van het gehuurde goed  

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). 
 

Inhoud  
 
De regeling van artikel 9 van de Woninghuurwet betreft waarbij het gehuurde goed wordt vervreemd 
aan een derde, veelal door verkoop. In tegenstelling tot artikel 4 van de Woninghuurwet gaat het 
hier dus niet om de overdracht van de huurovereenkomst zelf. 
 
Onder artikel 9 wordt net als in het algemeen huurrecht een onderscheid gemaakt tussen de situatie 
waarin de overeenkomst al dan niet van een vaste dagtekening heeft. Ook de wijze waarop een 
contract een vaste dagtekening verkrijgt, wordt beoordeeld aan de hand van het gemeen recht. Dit 
kan met name door registratie, door het overlijden van degene die de overeenkomst heeft getekend 
of door het authentiek vastleggen van (de hoofdinhoud van) de overeenkomst (artikel 1328 B.W.).  
 
Wanneer de overeenkomst een vaste dagtekening heeft, treedt de verkrijger van het gehuurde goed 
in de rechten en verplichtingen van de verhuurder. Daarmee herneemt de wetgever de 
gemeenrechtelijke regel, maar de Woninghuurwet voegt er aan toe dat deze regel ook geldt wanneer 
de huurovereenkomst bepaalt dat de verkrijger het recht heeft om de huurder uit te zetten in geval 
van vervreemding van het gehuurde goed. Bij een woninghuurovereenkomst zal dergelijk 
uitzettingsbeding dus geen uitwerking hebben.  
 
In geval er geen vaste dagtekening is, moet een onderscheid gemaakt worden naar gelang de 
huurder het goed al dan niet al zes maanden betrekt. Wanneer dit het geval is, is de 
huurovereenkomst zonder vaste dagtekening toch tegenwerpelijk aan derden, maar kan de 
verkrijger binnen de drie maanden na het verlijden van de authentieke akte van 
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eigendomsoverdracht een opzegging betekenen onder de voorwaarden van artikel 3, §§ 2 tot 4. 
Wanneer de huurder nog niet gedurende een periode van zes maanden het goed betrekt, is de 
overeenkomst niet tegenwerpelijk aan de verkrijger en kan deze laatste de huurder uitzetten zonder 
enige termijn of vergoeding in acht te moeten nemen. Voor de huurder is er dan alleen nog de 
mogelijkheid om een vordering in te stellen tegen de oorspronkelijke verhuurder op basis van artikel 
1713, 3° B.W. omwille van het feit dat laatstgenoemde te kort is geschoten in zijn verplichting om 
een rustig huurgenot te verzekeren. 
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Een van de voornaamste betrachtingen van de wetgever bij het opstellen van de Woninghuurwet 
was het bewerkstelligen van de woonzekerheid van de huurder en zijn gezin. Het kan dan ook niet 
verbazen dat de regelgever een bijzonder beschermingsregime heeft uitgewerkt dat afwijkt van het 
gemeen recht voor het geval van vervreemding van het gehuurde goed. 
 
Wetsgeschiedenis 
 
Zoals hierboven aangehaald heeft de wetgever de laatste jaren initiatieven ontwikkeld om meer 
huurovereenkomsten geregistreerd te krijgen. Daartoe werd de registratieverplichting onder meer 
ten laste van de verhuurder gelegd omdat deze hiervan beter op de hoogte zou zijn. In artikel 3, §5 
werd eveneens een sanctie voorzien voor het geval de registratie toch niet tijdig zou plaatsvinden. De 
huurder kan dan met name zonder opzeggingstermijn of enige schadevergoeding de overeenkomst 
beëindigen. De vraag kan echter gesteld worden hoe deze sanctie kan verzoend worden met de 
betrachting om de huurder woonzekerheid te bieden. 
 

Art. 10 Waarborg  

§1 Indien, behoudens de zekerheden voorzien in artikel 1752 van het Burgerlijk Wetboek, de huurder om de 
naleving van zijn verplichtingen te waarborgen, een van de in het volgende lid bepaalde vormen van 
waarborgen verstrekt, mag die niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk is aan 2 of 3 maanden huur, 
afhankelijk van de vorm van de huurwaarborg. 
De in het vorige lid vermelde waarborgen kunnen naar keuze van de huurder drie vormen aannemen: ofwel een 
geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder bij een financiële instelling, ofwel een bankwaarborg die 
het de huurder mogelijk maakt de waarborg progressief samen te stellen, ofwel een bankwaarborg ten gevolge 
van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling. 
Wanneer de huurder kiest voor een geïndividualiseerde rekening, mag de huurwaarborg niet meer bedragen 
dan een bedrag gelijk aan 2 maanden huur. De opgebrachte rente wordt gekapitaliseerd ten bate van de 
huurder en de verhuurder verwerft voorrecht op de activa van de rekening voor elke schuldvordering ten 
gevolge van het volledig of gedeeltelijk niet-nakomen van de verplichtingen van de huurder. 
Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg, waarbij hij zich verbindt die volledig samen te stellen 
middels constante maandelijkse afbetalingen gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een 
maximumduur van drie jaar, is deze gelijk aan een bedrag van maximaal drie maanden huur. De financiële 
instelling moet die zijn waar de huurder in voorkomend geval zijn rekening heeft en waar zijn beroeps- of 
vervangingsinkomsten worden gestort. Indien de huurder stopt met het storten van zijn beroeps- of 
vervangingsinkomens bij de desbetreffende instelling, is die gerechtigd om de integrale en onmiddellijke 
samenstelling van de waarborg te eisen, onverminderd de mogelijkheid om die over te brengen naar een andere 
financiële instelling. Niettegenstaande de wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen van 
22 maart 1993, kan een financiële instelling deze waarborg niet weigeren om redenen in verband met de 
kredietwaardigheid van de huurder. De wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet is niet van toepassing. 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels bepalen inzake de 
verplichting voor de financiële instelling om een huurwaarborg samen te stellen in het geval dat een kandidaat-
huurder, op het moment van zijn aanvraag, gebonden is door meer dan één andere samenstellingsverplichting 
voor huurwaarborgen die voorheen toegekend werden. Na een evaluatie die zal plaatsvinden één jaar na het 
van kracht worden van dit systeem, zal de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad een 
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openbare waarborg kunnen organiseren om de waarborgen te dekken die door de financiële instellingen 
toegekend werden aan bepaalde categorieën huurders die Hij vaststelt, volgens de financieringsmodaliteiten 
die Hij vaststelt. De huurder zal geen enkele debetrente verschuldigd zijn aan de financiële instelling, die hem 
rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. De financiële instelling beschikt over 
de voorrechten van het gemeen recht ten overstaande van de huurder in geval hij zijn verplichting om de 
waarborg progressief samen te stellen, niet naleeft. 
Wanneer de huurder kiest voor een bankwaarborg die gelijk is aan een bedrag van maximaal drie maanden 
huur ten gevolge van een standaardcontract tussen een OCMW en een financiële instelling, is het dat OCMW 
dat daar om verzoekt bij de financiële instelling, die de waarborg toestaat ten gunste van de verhuurder. 
De Koning legt het formulier vast waarmee de financiële instellingen ten aanzien van de verhuurders zullen 
bevestigen dat de huurwaarborg toegekend is, ongeacht de manier waarop deze waarborg wordt gevormd. 
§2 Wanneer de verhuurder in het bezit is van de waarborg en nalaat die te plaatsen op de manier bepaald in 
§ 1, derde lid, is hij ertoe gehouden om aan de huurder rente te betalen aan de gemiddelde rentevoet van de 
financiële markt op het bedrag van de waarborg, vanaf het moment dat die overhandigd wordt. 
Deze rente wordt gekapitaliseerd. Vanaf de dag dat de huurder de verhuurder in gebreke stelt om te voldoen 
aan de verplichting hem opgelegd door § 1, derde lid, is de verschuldigde rente echter de wettelijke interesten 
op het bedrag van de waarborg. 
§3 Er mag niet beschikt worden over de bankrekening, noch in hoofdsom, noch in rente, noch van de 
bankwaarborg, noch van de rekening waarop de waarborg opnieuw werd samengesteld, dan ten voordele van 
een van beide partijen, mits voorleggen van ofwel een schriftelijk akkoord, dat ten vroegste opgesteld wordt bij 
het beëindigen van de huurovereenkomst, ofwel van een kopie van een rechterlijke beslissing. Deze beslissing is 
uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of voorziening en zonder borgstelling of kantonnement. 
Wetshistoriek 
Vervangen bij art. 103 W. 25 april 2007 (B.S., 8 mei 2007 (derde uitg.)). 
Voorgeschiedenis 
Gewijzigd bij art. 12 W. 13 april 1997 (B.S., 21 mei 1997), van toepassing op de overeenkomsten die lopen op 
31 mei 1997 (art. 15). 
Uitvoeringsbesluiten 

–Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek (B.S., 21 mei 2007) 
 

Inhoud 
 
Wanneer een huurovereenkomst wordt aangegaan, kunnen de contracterende partijen vrij 
overeenkomen om al dan niet een waarborg te stellen. Sinds 2007 kan de huurwaarborg naar keuze 
van de huurder drie vormen aannemen: een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder, 
een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt om de huurwaarborg progressief samen te 
stellen of een bankwaarborg die kadert binnen een standaardcontract tussen een OCMW en een 
financiële instelling.  
 
Wanneer gekozen wordt voor een rekening op naam van de huurder, voorziet de wet dat het 
maximumbedrag uit twee maand huur mag bestaan. Verder kan de huurwaarborg op verzoek van de 
huurder voortaan de vorm kan aannemen van een bankwaarborg, verstrekt door de financiële 
instelling waar de huurder een rekening heeft waarop zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt 
gestort. Dit systeem houdt meer bepaald in dat de financiële instelling zich bij de verhuurder voor de 
geldelijke gevolgen van de niet-nakoming van de huurverplichtingen borg stelt ten belope van de 
huurwaarborg, die maximaal drie maand huur mag bedragen. De huurder verbindt zich er op zijn 
beurt jegens de bank toe om dit bedrag weder samen te stellen aan de hand van maandelijkse 
betalingen, die gespreid worden over de duur van de overeenkomst, met een maximum van drie 
jaar.  
 
De huidige regeling voorziet verder nog in een variante op dit laatste stelsel, waarbij niet de huurder 
zelf maar het OCMW de financiële instelling verzoekt om een waarborg toe te staan. Daardoor 

http://www.monkey.be/secure/documentview.aspx?id=ln94740


 
101 

ontstaat een dubbele borgstelling: de bank stelt zich borg ten gunste van de huurder en het OCMW 
ten gunste van de bank.  
 
Wetsgeschiedenis 
 
Ook voor de Wet houdende Diverse Bepalingen van 25 april 2007 bestonden er al dwingende regels 
voor het geval overeengekomen werd dat de waarborg zou bestaan uit een som geld. De oude 
regeling van artikel 10 Woninghuurwet kwam hierop neer dat deze som het bedrag van drie maand 
huur niet te boven mocht gaan en in één keer diende gestort te worden bij een financiële instelling 
op naam van de huurder. De verhuurder beschikte daarbij over een voorrecht op het actief van de 
rekening, of, meer precies, op de schuldvordering van de huurder op de kredietinstelling, en dit voor 
alle schuldvorderingen die voortvloeien uit de niet-nakoming van de huurverplichtingen vanwege de 
huurder. Geen van beide partijen kon verder over de waarborgrekening beschikken zonder 
schriftelijk akkoord, dat ten vroegste opgesteld wordt bij het beëindigen van de huurovereenkomst, 
of in geval van onenigheid, een kopie van een rechterlijke beslissing.  
 
Bedoeling van de wetgever 
 
Met de recente hervorming wou de wetgever de toegangsdrempel tot de private huurmarkt 
verlagen. Voor gezinnen met een bescheiden budget bleek het in één keer betalen van vier maand 
huishuur, hetzij drie maand waarborg en de eerste huurvergoeding, namelijk onmogelijk om te 
dragen. Daarom wordt met het oog op de verdere realisatie van het recht op een behoorlijke 
huisvesting het maximumbedrag van de huurprijs verlaagd tot twee maand huur of kan de huurder 
ervoor kiezen om de waarborg over een langere termijn samen te stellen. 
 
Wat het systeem met tussenkomst van het OCMW betreft, is het blijkens de parlementaire 
voorbereiding zo dat deze mogelijkheid bedoeld is voor personen met een laag inkomen of een 
vervangingsinkomen, waarbij het OCMW verder zelf kan bepalen of en in welke mate de huurder 
financieel moet tussenkomen. Om de huurder in de ogen van de verhuurder niet te stigmatiseren, zal 
jegens de verhuurder evenwel niet blijken dat het OCMW is tussengekomen bij het vormen van de 
waarborg. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door bij koninklijk besluit een standaardformulier 
vast te leggen waarmee kredietinstellingen aan de verhuurders dienen te bevestigen dat de 
waarborg werd verleend. Naast de identificatiegegevens van de partijen en de financiële instelling, 
bevat dit formulier enkel de bevestiging dat ‘een huurwaarborg van …€ zoals voorzien in de 
huurovereenkomst tussen de hierboven vernoemde huurder en verhuurder, toegekend is’. 
 

Art. 11 Verlenging wegens buitengewone omstandigheden  

Wanneer een huurovereenkomst vervalt of eindigt ten gevolge van een opzegging, kan de huurder, die het 
bewijs levert van buitengewone omstandigheden, om een verlenging verzoeken. 
Deze verlenging wordt, op straf van nietigheid, uiterlijk een maand voor de vervaldag van de huur aan de 
verhuurder gevraagd bij een ter post aangetekende brief. 
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter, rekening houdend met de belangen van de 
twee partijen, ondermeer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. Hij 
stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast. De rechter, kan in dit geval, indien hij het billijk acht, op verzoek 
van de verhuurder eveneens een verhoging van de huurprijs toestaan, en de vergoeding die bij toepassing van 
artikel 3, § 4, verschuldigd is, beperken of opheffen. 
Slechts één aanvraag om hernieuwing van de verlenging kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarden. 
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen kan de rechter deze verlenging toestaan eveneens onder 
dezelfde voorwaarden. 
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Inhoud en bedoeling van de wetgever 
 
Artikel 11 werd ingevoegd door de wet van 20 februari 1991 en bleef ongewijzigd door de wet van 13 
april 1997. Deze bepaling omvat de zogenaamde ‘sociale clausule’ en omvat een mogelijkheid voor 
de huurder om onder bepaalde voorwaarden om de verlenging te verzoeken van de 
woninghuurovereenkomst die in principe beëindigd is omwille van een opzegging. De huurder moet 
daarbij aantonen dat er sprake is van buitengewone omstandigheden die hem persoonlijk treffen, 
maar die onafhankelijk van zijn wil bestaan.  
 
In de rechtspraak komen onder meer de hoge leeftijd, ziekte en zwangerschap als voorbeelden naar 
voor. Duidelijk is alleszins dat het moet gaan om een uitzonderlijke maatregel en geen automatisme 
bij opzegging. De rechter zal dan ook altijd een belangafweging moeten maken en er rekening mee 
houden dat er bij een eventuele verlenging ook buitengewone omstandigheden voor de verhuurder 
kunnen ontstaan (bv. bij opzegging voor eigen gebruik). De wetgever heeft dan ook een zekere 
compensatie voor de verhuurder willen toekennen door te voorzien dat bij een verlenging wegens 
buitengewone omstandigheden de huurprijs kan verhoogd worden of de eventueel verschuldigde 
opzeggingsvergoeding verlaagd. 
 

Art. 11bis  

§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) 
 

 
Inhoud 
 
Met de reeds vernoemde wet van 25 april 2007 werd eveneens het artikel 11bis Woninghuurwet 
ingevoerd. Krachtens deze bepaling zal de Koning een bijlage per gewest opstellen met een uitleg 
over een aantal wettelijke bepalingen. Artikel 11bis, §2 bepaalt verder dat deze bijlage verplicht bij 
de huurovereenkomst moet gevoegd worden. 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 bewoonbaarheid.  
 
Bedoeling van de wetgever 
 
De bedoeling van het initiatief was om door middel van het toevoegen van een verklarende bijlage 
informatie over de huurreglementering op een transparante en begrijpelijke manier ter beschikking 
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te stellen. De wetgever wou op die manier de rechten en positie van huurders en verhuurders meer 
in balans te brengen. 
 
Door de zogenaamde ‘vulgariserende’ bijlage aan de overeenkomst te hechten, zou evenwel 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. Verder 
is het vanuit het oogpunt van de bevoegdheidsverdeling ook vreemd dat een federale regelgever 
uitleg geeft over gewestelijke materie, met name de regionale woonkwaliteitsnormen, en voorziet de 
wet geen sanctie in geval de verplichting niet wordt opgevolgd. 
 

Art. 12  

Behalve als zij er anders over beschikken, zijn de bepalingen van deze afdeling van dwingend recht. 
 

Inhoud 
 
Op grond van deze bepaling wordt aangenomen dat de bepalingen van de Woninghuurwet van 
dwingend recht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Aangezien in deze wet enkele private 
belangen worden beschermd, zou het echter een stap te ver zijn om te concluderen dat de regels 
behoren tot de openbare orde. Contractuele bedingen in strijd met de bepalingen van de 
Woninghuurwet zullen bijgevolg onderworpen zijn aan een relatieve nietigheid. De relatieve 
nietigheid houdt in dat de nietigheid enkel kan ingeroepen worden door de partij wiens belang door 
de overtreden rechtsregel wordt beschermd. De rechter zal de nietigheid niet ambtshalve moeten 
inroepen en de beschermde partij kan aan het inroepen van de nietigheid verzaken. 
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XXI. Overige relevante bepalingen met betrekking tot het woninghuurrecht 

 

1. Algemeen huurrecht 
 
- Wet van 21 maart 1804 -Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1708-1762bis B.W. 
- Het algemeen huurrecht is van toepassing op alle huurovereenkomsten die niet onder één van de 
drie specifieke huurregimes (woninghuur, handelshuur en de pacht) vallen en vult de lacunes in deze 
regimes aan. 
 

2. Huur en het Personen- en familierecht en het Huwelijksvermogensrecht 
 
A. Huur en afwezigheid 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 113, Art. 115 B.W. 
- Een afwezige persoon is iemand van wie men niet weet of hij in leven is. Belanghebbende 
schuldeisers, zoals een onbetaalde verhuurder, kunnen een vermoeden van afwezigheid in rechte 
vorderen, samen met de aanstelling van een gerechtelijke bewindvoerder, om zo de lopende huur 
verder af te handelen. 
 
B. Echtgenoten en wettelijke samenwonenden 
 
 1. Bescherming gezinswoning 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 215, §2, Art. 1477, §2 B.W. 
- Deze bepaling houdt in dat het recht op huur met betrekking tot de gezinswoning aan beide 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen toekomt. Opzeggingen moeten betekend worden 
aan elk van hen afzonderlijk of uitgaan van beide partners. 
 
 2. Verhaalbaarheid van de huurschulden 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 222, Art. 1408, Art. 1414, Art. 1477 B.W. 
- Wanneer een huurovereenkomst wordt afgesloten met verschillende huurders is elke huurder in 
principe slechts verbonden voor zijn of haar deel. Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden 
geldt hierop een uitzondering: zij zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het geheel van de 
huurschulden wanneer de huurschuld voor de gezinshuishouding is aangegaan en niet buitensporig 
is. 
 
 3. Nietigheidsvorderingen 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 224 B.W. 
- Deze bepaling houdt in dat de benadeelde echtgenoot de vernietiging kan vragen van bepaalde 
rechtshandelingen betreffende de huur van de gezinswoning die enkel uitgaan van de andere 
echtgenoot. 
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4. Bestuursbevoegdheden wat betreft het gemeenschappelijk vermogen 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1416-1418, Art. 1425 B.W. 
- Wat de bestuursbevoegdheden inzake het gemeenschappelijk vermogen betreft, wordt bepaald dat 
om een huurovereenkomst van meer dan negen jaar te sluiten, te vernieuwen of op te zeggen de 
toestemming van beide partners nodig is. 
 
 5. Bestuursbevoegdheid wat betreft het eigen vermogen 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1466 B.W. 
- Over goederen die behoren tot het eigen vermogen kan elke echtgenoot in principe alleen 
beslissen. 
 
C. Ouderlijk gezag en voogdij 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 378, Art. 410 B.W. 
- Deze artikelen bieden een bescherming aan het minderjarige kind door te voorzien dat de ouders in 
bepaalde gevallen, waaronder het afsluiten van een huurovereenkomst voor meer dan negen jaar, 
machtiging moeten vragen aan de vrederechter. 
 
D. Voorlopig bewind 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 488bis f B.W. 
- In sommige gevallen kan een voorlopig bewindvoerder worden aangesteld om het vermogen van 
een beschermde persoon te beheren. Voor het sluiten van een huurovereenkomst van meer dan 
negen jaar is daarbij een bijzondere machtiging van de vrederechter nodig als bijkomend 
beschermingsmechanisme. 
 
E. De gerechtelijk onbekwaamverklaarden 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 502, Art. 509 B.W. 
- Een gerechtelijk onbekwaamverklaarde is een persoon die in het rechtsverkeer niet langer als 
handelingsbekwaam wordt beschouwd, waardoor de rechtshandelingen die hij of zij stelt nietig zijn. 
Net een minderjarige zal hij of zij vertegenwoordigd worden en is voor bepaalde zaken, zoals het 
afsluiten van een huurovereenkomst van meer dan negen jaar, machtiging van de vrederechter 
nodig. 
 

3. Huur en het zakenrecht en het zekerheidsrecht 
 
A. zaken in de handel/buiten de handel 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1128 B.W. 
- Dit onderscheid bepaalt of zaken in het rechtsverkeer kunnen worden opgenomen en of ze met 
andere woorden het voorwerp kunnen uitmaken van een huurovereenkomst. 
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B. Verhuring door een vruchtgebruiker 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 595 B.W. 
- Het vruchtgebruik heeft een persoonsgebonden karakter en dooft veelal uit bij het overlijden van 
de vruchtgebruiker. Dit houdt een risico in wanneer de vruchtgebruiker een langdurige genotsrecht 
verleent zoals de huur. In principe is de door de vruchtgebruiker toegestane huur na het uitdoven 
van het vruchtgebruik immers niet tegenwerpelijk aan de blote eigenaar. Om dit euvel te verhelpen 
heeft de wetgever een regeling uitgewerkt waardoor de duur van de huur onder bepaalde 
voorwaarden kan voortbestaan na het aflopen van het vruchtgebruik. 
 
C. Mede-eigendom 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 577-2, Art. 577-4 B.W. 
- In deze artikelen wordt de mate van autonomie en wederzijdse afhankelijkheid van verschillende 
mede-eigenaars met betrekking tot één en hetzelfde goed uit elkaar gezet. 
 
D. Artikel 1, lid2 Hypotheekwet 
 
- Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, B.S. 22 december 1851 
- Art. 1, lid 2 Hyp. W. 
- Dit artikel houdt in dat huurcontracten van meer dan negen jaar moeten overschreven worden op 
het hypotheekkantoor met het oog op de tegenwerpbaarheid van de overeenkomst aan derden te 
goeder trouw. 
 
E. Artikel 45 in fine Hypotheekwet 
 
- Wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken, B.S. 22 december 1851 
- Art. 45 in fine Hyp. W. 
- Deze regeling heeft betrekking op het toestaan van een huurovereenkomst met betrekking tot een 
goed waarop een hypotheek rust. De wetgever heeft de duur van de huur willen beperken om de 
waarde van het goed in hoofd van de hypothecaire schuldeiser niet te verminderen. 
 

4. Huur en overlijden 
 
A. Gehuwden 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 745bis B.W. 
- Dit artikel bepaalt dat de langstlevende echtgenoot het recht krijgt op de huur van de gezinswoning 
die tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. 
 
B. Wettelijk samenwonenden 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 745octies B.W. 
- Net als de langstlevende echtgenoot krijgt de overlevende wettelijk samenwonende het recht op de 
huur van de woning die tot gemeenschappelijke verblijfplaats diende. 
 



 
107 

C. De dood beëindigt de huur niet 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1742 B.W. 
- De wet stelt als principe dat het overlijden geen einde stelt aan de lopende huur en dat de 
huurrechten vererfd worden aan de erfgenamen. De partijen bij de huurovereenkomst kunnen wel 
steeds een andere contractuele regeling uitwerken. 
 
D. Onbestemde, onbeërfde en onbeheerde nalatenschappen 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807; Wet van 10 oktober 1967 
Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967 
- Art. 795, Art. 811, Art. 813 B.W.; Art. 584 Ger. W. 
- Soms kan het voorvallen dat er geen erfgenamen zijn of dat alle erfgenamen de nalatenschap 
verworpen hebben. Op die manier kunnen er problemen en onzekerheid ontstaan voor de 
verhuurder. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de wet dat een curator kan aangesteld worden 
om de lopende huur af te handelen. 
 
E. Gerechtelijke verklaring van overlijden 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 133 B.W. 
- Het overlijden brengt voor de huur de hierboven besproken rechtsgevolgen met zich mee. Wanneer 
er onzekerheid bestaat over het overlijden van een persoon dient beroep gedaan te worden op de 
bepalingen inzake de gerechtelijke verklaring van overlijden, waardoor belanghebbende schuldeisers, 
zoals onbetaalde verhuurders, zekerheid over de situatie kunnen bekomen. 
 

5. Huur en het Algemene verbintenissenrecht 
 
A. Voorwerp 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1108, Art. 1126-1128 B.W. 
- Het voorwerp van de huurovereenkomst is enerzijds de verbintenis van de verhuurder om het 
rustige huurgenot over een bepaald goed te verschaffen en anderzijds de verbintenis van de huurder 
om daarvoor een huurprijs te betalen. De wet stelt hieraan een aantal voorwaarden: het voorwerp 
moet bepaald of bepaalbaar zijn, mogelijk en geoorloofd zijn. 
 
B. Oorzaak 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1108, Art. 1131-1133 B.W. 
- Een rechtsgeldige overeenkomst moet bij de totstandkoming een oorzaak hebben. Veelal is dit het 
voorwerp van de verbintenis van de tegenpartij. De oorzaak moet geoorloofd zijn (niet in strijd met 
de openbare orde of de goede zeden) en bestaan (er mag geen sprake zijn van veinzing). 
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C. Bewijs 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1315, Art. 1715 B.W. 
-Deze artikelen handelen over de bewijslast tussen de partijen en het bewijsrisico dat ze moeten 
dragen bij het bewijzen van het bestaan en de modaliteiten van de huurovereenkomst. 
 
D. De gerechtelijke ontbinding 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1184, Art. 1741 B.W. 
- Artikel 1184 B.W. omvat de gemeenrechtelijke sanctie bij het niet-uitvoeren van zijn verbintenissen 
uit de overeenkomst. Wanneer de wet geen specifieke sanctie stelt, zal de partij jegens wie de 
verbintenis niet is uitgevoerd op dit artikel een beroep kunnen doen en meer bepaald de uitvoering 
van de verbintenis of de ontbinding met schadevergoeding kunnen vorderen. Artikel 1741 B.W. 
vormt hiervan een toepassing bij de huur van onroerende goederen. Een voorafgaande rechterlijke 
tussenkomst zal steeds nodig zijn, aangezien het uitdrukkelijk ontbindend beding voor niet 
geschreven wordt gehouden (artikel 1762bis B.W.). 
 
E. Schadebedingen en opzeggingstermijnen 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 1231 B.W. 
- Naast de opzeggingsvergoeding voorzien in artikel 3 van de Woninghuurwet kan de 
huurovereenkomst ook een beding voorzien die een ander soort schade vergoedt. Het gaat dan met 
name om een wederverhuringsvergoeding die een aantal bijkomende kosten (reclame en te 
huurstelling, opfrissing, verlies van huur tot een nieuwe huurder is gevonden) na de ontbinding van 
de overeenkomst moet compenseren (artikel 1760 B.W). De rechtspraak neemt aan dat dergelijke 
vergoeding beschouwt moet worden als een schadebeding in de zin van artikel 1231 B.W., wat onder 
meer betekent dat partijen voordien de matigingsbevoegdheid van de rechter niet kunnen uitsluiten. 
 
F. Verjaring 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807. 
- Art. 2219-2225, Art. 2227, Art. 2242, Art. 2244-2258, Art. 2260-2262bis, Art. 2273, Art. 2277, Art. 
2278 B.W. 
- Voornoemde artikelen vormen de regeling omtrent de bevrijdende verjaring waardoor de 
schuldenaar van een verbintenis na verloop van tijd kan bevrijd worden van de opeisbaarheid van 
zijn verplichting. 
 

6. Huur en het Gerechtelijk recht 
 
A. Bevoegdheid 
 
- Wet van 10 oktober 1967 - Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967 
- Art. 591, Art. 628-629 Ger. W. 
- Ongeacht het bedrag van de vordering is de vrederechter van de plaats waar het goed gelegen is 
bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit de verhuring van onroerende goederen.  
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B. Procedure 
 
 1. Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting 
 
- Wet van 10 oktober 1967 - Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967. 
- Art. 1344bis-1344septies Ger. W. 
- Deze artikelen omschrijven hoe een vordering met betrekking tot een huurgeschil bij het 
vredegerecht kan ingesteld worden. 
 
 2. uitbreiding van de eis 
 
- Wet van 10 oktober 1967 - Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967. 
- Art. 808 Ger. W. 
- Tijdens de loop van een geding kan de oorspronkelijke vordering reeds deels achterhaald zijn. 
Daarom bepaalt de wet dat de eis kan uitgebreid worden zodat bijvoorbeeld ook nieuw 
verschuldigde huurgelden binnen dezelfde procedure kunnen gevorderd worden. 
 
C. Pandbeslag en voorrechten 
 
- Wet van 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek, B.S. 3 september 1807; Wet van 10 oktober 1967 
Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967 
- Art. 20 B.W.; Art. 1461, Art. 1575 Ger. W. 
- Naast de huurwaarborg geniet de verhuurder van een bijkomend voorrecht ten aanzien van de 
overige schuldeisers van de huurder. De schuldvorderingen uit de huurovereenkomst zullen met 
name bij voorrang vergoed worden uit de waarde van de stofferende huisraad (zie ook artikel 1752 
B.W.). Artikel 1575 Ger. W. omvat dan weer de regeling inzake de tegenwerpbaarheid van de 
huurovereenkomst bij uitvoerend beslag aan de schuldeisers van de eigenaar van het verhuurde 
goed. 
 
D. Huur en collectieve schuldenregeling 
 
- Wet van 10 oktober 1967 - Gerechtelijk Wetboek, B.S. 31 oktober 1967. 
- Art. 1675/4-1675/7 Ger. W. 
- De bedoeling van een collectieve schuldenregeling is om de schulden van een persoon zoveel 
mogelijk aan te zuiveren en hem tevens toe te laten een menswaardig bestaan te leiden. Indien een 
schuldenaar tot de regeling toegelaten wordt, worden de middelen van tenuitvoerlegging die 
strekken tot betaling van een verschuldigde geldsom geschorst. Een uithuiszetting blijft echter steeds 
mogelijk. Omwille van de woonzekerheid heeft de wetgever dan ook voorzien dat huurschulden 
prioritair kunnen worden aangezuiverd en wordt met het voorzetten van de betaling van de 
huurlasten rekening gehouden bij het bepalen van de aanzuiveringscapaciteit. 
 
E. Woonattest 
 
- K.B. van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het 
vreemdelingenregister, B.S. 15 augustus 1992 
- Art. 3, Art. 5 K.B. 16 juli 1992 
- Door de gemeente kan een woonattest of een getuigschrift van de woonplaats worden afgeleverd. 
De woonplaats is daar waar men in de bevolkingsregisters is ingeschreven. Deze plaats bepaalt onder 
meer waar men zijn burgerlijke rechten kan uitoefenen en waar men voor de rechtbank zal kunnen 
gedaagd worden. 
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7. Huur en Strafrecht 
 
A. Huisjesmelkerij 
 
- Wet van 8 juni 1867 - Strafwetboek, B.S. 9 juni 1867 
- Art. 433decies-433quinquiesdecies S.W. 
- Om op te treden tegen het misbruik dat soms gemaakt wordt van personen in een bijzonder 
kwetsbare positie, met name door hen een ruimte ter beschikking te stellen die in strijd is met de 
menselijke waardigheid tegen een abnormaal hoge huurprijs, werd in het strafrecht een afzonderlijke 
strafbaarstelling voorzien in de strijd tegen huisjesmelkerij. 
 
B. Ruimtelijke ordening 
 
- Decr. Vl. Parl. Van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, B.S. 8 juni 1999; 
B. Vl. Reg. van 15 mei 2009 - Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, B.S. 20 augustus 2009 
- Art. 146, Art. 162 Decr. Vl. Parl. 18 mei 1999; Art. 6.1.1-6.1.3 VCRO 
- In de wetgeving rond de ruimtelijke ordening zijn diverse bepalingen opgenomen die van belang 
kunnen zijn in kader van een huurovereenkomst. Als belangrijkste punt kan aangestipt worden dat 
voor bepaalde handelingen een vergunningsplicht geldt en dat daarbij de uitvoerder van de werken 
geviseerd wordt, ongeacht de aard van het zeggenschap over het goed in kwestie (huurder, eigenaar, 
vruchtgebruiker, enz.). 

 
8. Huur en de Wet op de Handelspraktijken 

 
- Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument, B.S. 10 oktober 1991. 
- Art. 31-33 WHPC 
- In sommige gevallen kan de verhuur van onroerend goed onder de Wet op de Handelspraktijken 
vallen (bv. wanneer er bijkomende diensten worden aangeboden zoals het onderhoud van kamers). 
In dat geval heeft de wet een aanvullende functie op de specifieke huurreglementering en zal er 
rekening moeten gehouden worden met het bijzondere beschermingsregime dat aan de huurder 
(‘consument’) wordt geboden. Het gaat onder meer om een lijst met verboden bepalingen, naast een 
catch all bepaling die alle bedingen uitsluit waardoor een kennelijk onevenwicht wordt gecreëerd 
tussen de rechten en plichten van de contractspartijen. 

 
9. Huur en faillissement 

 
- Wet van 8 augustus 1997 - Faillissementswet, B.S. 7 februari 2001 
- Art. 46 Faill. W. 
- De faillissementswet bepaalt het lot van de lopende (huur)overeenkomsten bij een 
faillietverklaring. Als principe geldt de continuïteit van lopende contracten, maar een curator heeft 
steeds de mogelijkheid om de huurovereenkomst niet uit te voeren. 

 
10. Huur en betalingsachterstand inzake handelstransacties 

 
- Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties, B.S. 7 augustus 2002 
- Ook onder deze wet kan het verhuren van een onroerend goed als een handelstransactie worden 
beschouwd. Slechts heel uitzonderlijk zal de wet echter inwerken op de woninghuur. Alleen bij 
sociale onderverhuring kan meer bepaald de hoofdhuurovereenkomst onder het toepassingsgebied 
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vallen. Dan geldt bijgevolg een bijzondere regeling voor de betalingstermijn, de verschuldigde 
interesten bij wanbetaling, enz. 
 

11. Huur en fiscaliteit 
 
A. Inkomstenbelasting 
 
- K.B. van 10 april 1992 – Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, B.S. 30 juli 1992 
- Art. 6-4, 23, 26-27, 30-32, 37, 49, 52-53, 61, 90, 100, 145-222, 225, 227-229, 232-234, 251, 253, 255, 
257-59, 344, 471-482, 487-494 W.I.B. 1992 
-Het wetboek van de inkomstenbelasting bepaalt hoe de inkomsten uit de verhuur van onroerende 
goederen worden belast en is dus belangrijk om de rentabiliteit voor de verhuurder te bepalen. 
 
B. Registratierechten 
 
- K.B. nr. 64 van 30 november 1939 –Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, B.S. 1 
december 1939 
- Art. 1-2, 4, 10-16, 18-19, 21-25, 31-33, 35, 39, 41, 83-84, 140bis-140quinquies, 159, 161, 166-168, 
170, 204, 208-209 W. Reg. 
- De registratie van de huurovereenkomst is in eerste instantie een fiscaalrechtelijke aangelegenheid 
die voor overeenkomsten met betrekking tot uitsluitend voor huisvesting bestemde onroerende 
goederen evenwel gratis is. Daarnaast brengt de registratie burgerrechtelijke gevolgen met zich mee: 
door de registratie wordt de overeenkomst tegenwerpelijk aan derden (artikel 1328 B.W.). 
 
 

12. Huur en woningkwaliteit 
 
A. Vlaams Gewest 
 
 1. Kwaliteitsbewaking woningen 
  
- Decr. Vl. Parl. van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, B.S. 19 augustus 1997, B.S 19 
augustus 1997; B. Vl. Reg. van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van 
voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, B.S. 30 oktober 1998 
- De Vlaamse Wooncode legt een aantal elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en 
woonkwaliteit vast, inclusief een daaraan gekoppeld controlemechanisme. Daarmee wil de 
decreetgever mee vorm geven aan het grondwettelijke erkende recht op een behoorlijke huisvesting. 
 
  
 
2. Kwaliteitsbewaking kamers 
 
- Decr. Vl. Parl. van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en 
studentenkamers, B.S. 7 maart 1997. 
- Ook voor een specifieke gedeelte van de huurmarkt, met de markt voor kamerbewoning, heeft de 
decreetgever een vorm van kwaliteitsbewaking ingevoerd om het recht op behoorlijke huisvesting te 
waarborgen. 
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 3. Energieprestatiecertificaat 
 
- Decr. Vl. Parl. van 22 december 2006 houdende eisen en handhavongsmaatregelen op het vlak van 
de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een 
energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet, B.S. 27 maart 2007. 
- Een energieprestatiecertificaat wordt gebruikt om (potentiële) huurders te informeren over de 
energiezuinigheid van een woning. De verhuurder moet over dergelijk certificaat beschikken, verder 
brengt de regeling geen verplichtingen op vlak van energie-efficiëntie met zich mee. 
 
B. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
- Ord. Br. Hoodst. R. van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, B.S. 9 september 
2003 
- Ook de Brusselse Huisvestingscode legt een aantal elementaire vereisten inzake veiligheid, 
gezondheid en uitrusting van de woning vast, inclusief een daaraan gekoppeld controlemechanisme. 

 
13. Premies inzake huur en huurtoelagen 

 
- Decr. Vl. Parl. van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, B.S. 19 augustus 1997, B.S 19 
augustus 1997; B. Vl. Reg. van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs 
voor woonbehoeftige huurders, B.S. 9 maart 2007; B. Br. Hoofdst. Reg. van 22 december 2004 tot 
instelling van een verhuis- en installatietoelage en van een bijdrage in het huurgeld, B.S. 16 maart 
2005 
- Om een betaalbare toegang tot kwalitatieve huisvesting te bevorderen en te garanderen komt de 
Vlaamse overheid aan de hand van tegemoetkomingen en subsidies tussen ten voordele van sociale 
woonorganisaties, gezinnen en alleenstaanden. 
 

14. Huur en grondrechten 
 
A. Antidiscriminatiewetgeving 
 
 1. Racisme (federaal) 
 
- Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, B.S. 
8 augustus 1981 
- Art. 3, Art. 5, Art. 24 Wet van 30 juli 1981 
- Deze wet wil discriminatie op basis van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of 
etnische afstamming beteugelen aan de hand van strafsancties. Ook huisvesting valt binnen het 
toepassingsgebied. 
 
 2. Niet-raciale discriminatie (federaal) 
 
- Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, B.S 30 mei 2007  
- Art 3, Art. 5 Wet van 10 mei 2007 
- De genoemde wet viseert niet-raciale discriminatie. De huisvestingssector valt op dit moment niet 
binnen het toepassingsgebied, maar onder invloed van het Europese recht zou een uitbreiding op til 
staan. 
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 3. Gelijke behandeling (Vlaanderen) 
 
- Decr. Vl. Parl. van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid, B.S. 3 september 2008 
- Art. 16, Art. 20 Decr. Vl. Parl. 10 juli 2008 
- Binnen de grenzen van de aan de Vlaamse overheid toegekende bevoegdheden wil het decreet 
ingrijpen op discriminatie in de overheidssector en de particuliere sector. Voor de Vlaamse 
bevoegdheid inzake wonen gaat het dan vooral om de sociale huisvestingssector. 
B. Recht op huisvesting 
 
- Grondwet van 7 februari 1831 – Gecoördineerde Grondwet van België, B.S. 17 februari 1994 
- Art. 23 G.W. 
- Het grondrecht op behoorlijke huisvesting is geen rechtsregel waarop burgers zich rechtstreeks 
kunnen beroepen. De realisatie ervan vormt echter een doelstelling die de diverse regelgevers 
voortdurend moeten nastreven. Ook in de rechtspraak speelt het grondrecht een rol van betekenis 
en dan vooral bij de interpretatie van de wet. 
 
C. EVRM 
 
- Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, B.S. 19 augustus 1955 
 - Art. 8 EVRM 
- Artikel 8 van het EVRM omvat vier grondrechten, waaronder de bescherming van de woning. Deze 
bepaling houdt in principe slechts een afweerrecht in tegen een te verregaande inmenging van de 
overheid. In de rechtspraak van het Europees Hof is evenwel een tendens merkbaar om het 
grondrecht uitgebreid te interpreteren, waardoor bijvoorbeeld ook aspecten van woonkwaliteit 
onder het toepassingsgebied vallen. Bovendien erkent het Hof het bestaan van positieve 
verplichtingen, waardoor de overheid zich niet alleen dient te onthouden, maar ook verplicht kan 
worden om bepaalde voorwaarden en vereisten voor de realisatie van het grondrecht te voorzien. 
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