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Na twintig jaar is de Vlaamse Wooncode nog steeds 

in aanbouw: een overzicht van de recente wijzigingen 

inzake sociale huisvesting

Bernard HUBEAU en Tom VANDROMME
Universiteit Antwerpen

Het Vlaamse woonbeleid krijgt voornamelijk vorm via de «grondwet van het wonen», de Vlaamse Wooncode. 

Met een decreet van 14 oktober 2016 en een aantal uitvoeringsbesluiten stuurt het Vlaamse Gewest tal van 

instrumenten van het woonbeleid bij. In dit artikel geven de auteurs een globaal overzicht van dit wijzigings-

decreet en gaan ze dieper in op de wijzigingen aan het Vlaamse sociaal huurstelsel en het Vlaamse stelsel 

inzake sociale eigendomsverwerving.

I. Inleiding

1. In 1980 werd huisvesting een gewestelijke bevoegd-

heid1. In de loop van de jaren die volgden op de regio-

nalisering vaardigden de drie gewesten eigen Woon- of 

Huisvestingscodes uit, na eerst wijzigingen aangebracht 

te hebben aan de Nationale Huisvestingscode. Na het 

Vlaamse Gewest2 volgden het Waalse Gewest3 en het 

Brusselse Gewest4. Deze Woon- en Huisvestingscodes 

kaderen alle in de verwezenlijking van het grondrecht op 

wonen, zoals dat voortvloeit uit art. 23 Gw. en tal van in-

ternationale verdragen. De bevoegde overheden moeten 

progressief en in de praktijk het grondrecht op wonen 

realiseren5. Dit veronderstelt dus dat de overheid haar be-

leid bijstuurt wanneer dat noodzakelijk is op basis van de 

veranderde omstandigheden op de woningmarkt of wan-

neer bestaande instrumenten onvoldoende eff ect blijken 

te hebben.

1 Art. 6, § 1, IV van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, BS 15 augustus 1980.
2 Decreet van 15  juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 
19 augustus 1997.
3 Decreet van 29  oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huis-
vestingscode, BS 4  december 1998. Bij decreet van 9  februari 2012 
(BS 9 maart 2012) hernoemd naar «Code Wallon du logement et de 
l’habitat durable».
4 Ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestings-
code (BS 9 september 2003), volledig vervangen door de ordonnantie 
van 11 juli 2013, BS 18 juli 2013, err. BS 26 juli 2013.
5 Zie: N. Bernard, B. Hubeau en T. Vandromme, «Het grondrecht 
op wonen: over de (hoge) ambities van het (herziene) Europees So-
ciaal Handvest» in S. Van Drooghenbroeck, F. Dorssemont en G. 
Van Limberghen (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten en 
grondrechten op de werkvloer – Charte Sociale Européenne, droits soci-
aux et droit fundamentaux au travail, Brugge-Brussel, die Keure-La 
Charte, 2016, p. 182, nrs. 15 e.v.

2. Met het decreet van 14  oktober 2016 (hierna: 

«Wijzigingsdecreet»)6 stuurt het Vlaamse Gewest tal van 

instrumenten van het woonbeleid bij. Nadat we eerst een 

algemeen overzicht van deze wijzigingen geven (punt II), 

gaan we vervolgens dieper in op de wijzigingen aan het 

sociaal huurstelsel (punt III) en de wijzigingen op het 

vlak van sociale eigendomsverwerving (punt IV). We 

sluiten af met een conclusie (punt V).

II. Algemeen overzicht van de wijzigingen

3. Het Wijzigingsdecreet wijzigt vier decreten: de 

Vlaamse Wooncode, het Heffi  ngsdecreet7, het decreet 

grond- en pandenbeleid8 en het programmadecreet 20149. 

Volgens de memorie van toelichting worden zowel juri-

disch-technische aanpassingen aangebracht als inhoude-

lijke beleidskeuzen verwoord10.

4. Op het vlak van de woningkwaliteitsbewaking 

worden vooral wijzigingen aangebracht aan het in-

ventarisbeheer. De inventaris wordt heringedeeld in 

drie lijsten, zijnde een lijst van verwaarloosde gebou-

wen en/of woningen, een lijst van woningen die on-

6 Decreet van 14 oktober 2016 houdende de wijziging van diverse de-
creten met betrekking tot wonen, BS 13 december 2016.
7 Decreet van 22  december 1995 houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 1996, BS 30 december 1995 (afdeling 2, «Hef-
fi ng ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen», 
artt. 24 – 44bis).
8 Decreet van 27 maart 2009 betreff ende het grond- en pandenbeleid, 
BS 15 mei 2009.
9 Decreet van 19  december 2014 houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 2015, BS 30 december 2014.
10 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 3 (memorie van toelichting, 
hierna verkort als «MvT»).
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geschikt of onbewoonbaar zijn verklaard op basis van 

de Vlaamse Wooncode en een lijst van woningen die 

onbewoonbaar zijn verklaard op basis van art.  135 

Nieuwe Gemeentewet. Voorts worden wijzigingen 

aangebracht aan de wijze waarop panden worden ge-

inventariseerd en panden uit de inventaris worden 

geschrapt. Tot slot worden aan de administratieve en 

strafrechtelijke procedure van de woningkwaliteits-

bewaking technische wijzigingen aangebracht11. In-

middels werd de fiscale handhaving van de woning-

kwaliteit al opnieuw gewijzigd12: de bestrijding van 

verwaarlozing werd volledig overgedragen naar de ge-

meenten en de heffing op ongeschikt en/of onbewoon-

baar verklaarde woningen wordt eveneens grondig 

gewijzigd, want er blijft enkel een gewestelijke heffing 

indien de gemeente geen eigen heffing op ongeschikt 

en/of onbewoonbaar verklaarde woningen heeft uitge-

vaardigd.13

5. Art.  8 van het Wijzigingsdecreet creëert met het 

nieuwe art.  4bis van de Vlaamse Wooncode een de-

cretale basis voor het Woonbeleidsplan Vlaanderen, 

waarin de langetermijnvisie en de langetermijndoel-

stellingen voor het Vlaamse woonbeleid met tijdshori-

zon 2050 worden uiteengezet. In elk eerste jaar van 

iedere legislatuur dient de Vlaamse Regering een ac-

tieprogramma vast te stellen dat een selectie van initi-

atieven bevat die op korte termijn kunnen worden op-

gestart of voortgezet en die bijdragen aan de realisatie 

van de langetermijndoelstellingen. Tegelijk wordt aan 

de Vlaamse Regering de opdracht toegekend om tien-

jaarlijks aan wetenschappelijke dataverzameling over 

woningen en hun bewoners in Vlaanderen te doen.14 

Daarmee wordt een onderzoek als het Grote Woon-

onderzoek 2013 structureel verankerd in de Vlaamse 

Wooncode.

6. Daarnaast worden wijzigingen aan het sociaal huur-

stelsel aangebracht en wordt een overstap gedaan van de 

ondersteuning van de sociale koop naar sociale eigen-

domsverwerving. Beide aspecten komen in de volgende 

titels van dit artikel uitgebreid aan bod.

11 Over de woningkwaliteitsbewaking, zie: T. Vandromme, Woning-
kwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest, Mechelen, Kluwer, 2016, 
341 p.
12 Zie daarvoor het decreet van 23 december 2016 houdende diverse 
fi scale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-
fi scale schuldvorderingen, BS 30 december 2016.
13 Zie: T. Vandromme, «Heffi  ng op krotwoningen grotendeels naar 
gemeenten overgeheveld», Juristenkrant 2017, afl .  343, 5; T. Van-
dromme en K. Vanderbiesen, «De Vlaamse woningkwaliteitsbewa-
king anno 2016: na 20 jaar volledig volwassen?» in B. Hubeau en T. 
Vandromme (eds.), Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is por-
selein?, Brugge, die Keure, 2017, 67-125.
14 Nieuw art. 24, § 3 Vlaamse Wooncode, ingevoegd door art. 22 van 
het Wijzigingsdecreet.

III. Wijzigingen op het vlak van sociale huur

A. Algemeen

7. De wijzigingen aan het sociaal huurstelsel nemen 

een groot deel in van het Wijzigingsdecreet en hebben 

betrekking op de bestrijding van domiciliefraude in de 

sociale huur, de invoering van tijdelijke huurcontracten 

en de aanpak van woonoverlast.15 Daarnaast worden ook 

een aantal technische wijzigingen aangebracht.

8. Het sociaal huurstelsel is een instrument om het 

grondrecht op wonen te verwezenlijken. Daarvoor er-

kende instanties verhuren aan een specifi eke doelgroep 

kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare prijzen. Socia-

le verhuurders voeren daarbij een opdracht van algemeen 

belang uit, wat inhoudt dat zij steeds moeten handelen 

vanuit het doel waarvoor zij zijn opgericht en erkend, na-

melijk sociale verhuring.16

9. Sociale woningen worden voornamelijk verhuurd 

door sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale ver-

huurkantoren en in mindere mate door het Vlaams 

Woningfonds, de gemeenten en de ocmw’s.17 Door 

het decreet grond- en pandenbeleid werd in 2009 in de 

Vlaamse Wooncode een kwantitatieve doelstelling in-

zake het vermeerderen van het sociaal woonaanbod in-

geschreven (43.000 bijkomende sociale huurwoningen in 

de periode 2009-2020). Het Wijzigingsdecreet past deze 

kwantitatieve doelstelling, evenals het tijdspad (opnieuw) 

aan: in de periode van 1 september 2009 tot en met 31 de-

cember 2025 moet de Vlaamse overheid het bestaande 

sociaal woonaanbod uitbreiden met 50.000 sociale huur-

woningen.18

10. Elke sociale huurder, met uitzondering van inwo-

nende kinderen die meerderjarig worden, moet de sociale 

huurovereenkomst ondertekenen. Voor de oorspronkelij-

ke huurder is dat evident, maar ook huurders die later tot 

de huurovereenkomst toetreden19, moeten de huurover-

eenkomst ondertekenen, zelfs als zij geen eigen woon-

recht verwerven (de zgn. huurders categorie c)20). De 

decreetgever hecht veel belang aan de ondertekening van 

de huurovereenkomst, want de huurder krijgt daardoor 

expliciet kennis van zijn verplichtingen als sociale huur-

der, maar ook van zijn rechten. De verplichting om de 

15 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 3 (MvT).
16 B. Hubeau en T. Vandromme, «Kroniek van de sociale huisvesting 
(2009-2014)», RW 2015-16, p. 1044, nrs. 10 en 14.
17 Zie daarvoor art. 2, § 1, eerste lid, 22° Vlaamse Wooncode.
18 Nieuw art. 22bis, § 1, 1° Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd door 
art. 19 van het Wijzigingsdecreet.
19 Volgens de voorwaarden vermeld in art. 95, § 1, tweede lid van de 
Vlaamse Wooncode: toetreden tot een lopende sociale huurovereen-
komst kan enkel als de toetreder voldoet aan de toelatingsvoorwaar-
den, de inkomensvoorwaarde uitgezonderd, en als de toetreding er 
niet toe leidt dat de sociale huurwoning onaangepast wordt (d.w.z. dat 
de bezettingsnorm overschreden wordt).
20 Zie daarvoor art. 2, § 1, eerste lid, 34° Vlaamse Wooncode.
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sociale huurovereenkomst te ondertekenen wordt echter 

verplaatst van art. 2, § 1, eerste lid, 34° van de Vlaamse 

Wooncode, waar de verschillende categorieën van sociale 

huurders worden gedefi nieerd, naar art.  92, §  1 van de 

Vlaamse Wooncode.21 Volgens de decreetgever werd uit 

het feit dat het vereiste van ondertekening in de defi nitie 

van sociale huurder stond, foutief afgeleid dat iemand die 

duurzaam in een sociale huurwoning bijwoont de keuze 

heeft  om de sociale huurovereenkomst al dan niet te on-

dertekenen.

11. Daarnaast introduceert het Wijzigingsdecreet een 

nieuwe categorie bewoners van een sociale huurwoning, 

naast de drie categorieën sociale huurders en de tijdelijke 

bijwoners, zoals tijdelijke logés en kleinkinderen die spo-

radisch komen overnachten: de verplicht te melden tij-

delijke bijwoner. Nieuw art. 92, § 3, eerste lid, 2°bis van 

de Vlaamse Wooncode voert een nieuwe verplichting in 

voor de huurder: hij mag namelijk alleen tijdelijke bijwo-

ning, waarbij een persoon zijn hoofdverblijfplaats vestigt 

in de sociale huurwoning of er zich domicilieert, toestaan 

als dat niet leidt tot een sociale huurwoning die een on-

aangepaste woning is en hij de tijdelijke bijwoning meldt 

aan de verhuurder.22

Volgens de memorie van toelichting zijn er twee vor-

men van tijdelijke bijwoning23:

In de eerste plaats gaat het over asielzoekers van wie de 

aanvraag tot erkenning nog hangende is. Het Grondwet-

telijk Hof oordeelde hierover dat zij niet als duurzame 

bijwoner kunnen worden beschouwd, aangezien zij niet 

duurzaam in het land verblijven en bijgevolg evenmin 

duurzaam kunnen bijwonen in een sociale huurwoning24. 

Wanneer hun asielaanvraag wordt afgewezen, zullen zij 

immers het grondgebied moeten verlaten. Wanneer hun 

asielaanvraag wordt toegekend, kunnen zij zich duur-

zaam in het land vestigen, eventueel als duurzame bij-

woner in een sociale huurwoning. De sociale huurder die 

een asielzoeker laat bijwonen in de sociale huurwoning, 

dient dit voortaan dus te melden aan de verhuurder.

Daarnaast gaat het over personen die tijdelijk hun 

hoofdverblijfplaats vestigen in de sociale huurwoning of 

zich er tijdelijk domiciliëren, zonder de bedoeling te heb-

ben duurzaam te gaan bijwonen. De memorie van toe-

lichting verwijst naar een sociale huurder die zijn zoon of 

dochter met relatieproblemen of die uit huis is gezet, op-

vangt. Of in dit voorbeeld de zoon of dochter duurzaam 

dan wel tijdelijk komt bijwonen in de sociale huurwo-

ning, is een feitenkwestie. Doordat de bijwoning aan de 

verhuurder wordt gemeld, kan deze de bijwoning opvol-

gen en het tijdelijke karakter bewaken.

21 Art. 39, 2° Wijzigingsdecreet.
22 Ingevoegd door art. 39, 4° Wijzigingsdecreet.
23 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 47 (MvT).
24 GwH 18 juni 2015, nr. 91/2015, RW 2015-16, 38.

Een dergelijke tijdelijke bijwoning mag er niet toe lei-

den dat de bezettingsnorm van de sociale huurwoning 

wordt overschreden. Daarnaast worden deze tijdelijke 

bijwoners meegerekend als bewoner bij de verdeling van 

de kosten en de lasten, bv. het waterverbruik indien geen 

individuele meters aanwezig zijn.

Deze nieuwe categorie van te melden tijdelijke bijwo-

ners doet geen afb reuk aan het feit dat personen die spo-

radisch in de sociale huurwoning verblijven, niet als bij-

woning moeten worden beschouwd.25 Het gaat dan over 

kleinkinderen die enkele dagen komen logeren bij de 

grootouders of tijdelijke logés van familie of vrienden. Of 

de in 2005 als voorbeeld genoemde persoon die tijdelijk 

komt inwonen voor een zorgfunctie als tijdelijk te mel-

den bewoner dan wel als tijdelijk niet te melden bewoner 

moet worden beschouwd, zal afh angen van de concrete 

feitelijke situatie. Indien deze persoon zijn hoofdverblijf-

plaats niet vestigt in de sociale huurwoning, maar zijn 

hoofdverblijfplaats behoudt in de eigen woning, gaat het 

o.i. over een tijdelijke bijwoner die niet gemeld moet wor-

den aan de sociale verhuurder.

12. Tot slot wordt in de Vlaamse Wooncode een nieuwe 

opzeggingsgrond voor de verhuurder ingevoegd. De soci-

ale verhuurder kan de huurovereenkomst opzeggen «als 

de huurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklarin-

gen, afgelegd te kwader trouw, onrechtmatig voordelen, 

verleend bij de bepalingen van deze titel, heeft  genoten of 

onrechtmatig tot een sociale huurwoning is toegelaten»26. 

Deze opzeggingsgrond stond reeds lang in art.  33, §  1, 

eerste lid, 4° van het Kaderbesluit Sociale Huur, maar 

krijgt voortaan de noodzakelijke decretale basis. Terecht 

vermeldt de memorie van toelichting dat voor de toepas-

sing van deze opzeggingsgrond steeds een element van 

kwade trouw aanwezig moet zijn. Een vergissing of een 

onbewust niet meegedeelde informatie kan geen aanlei-

ding geven tot een opzegging van de huurovereenkomst, 

aangezien dit een disproportionele sanctie zou zijn.27

B. Tijdelijke sociale huurovereenkomsten

1° Het nieuwe regime van de tijdelijke sociale 

huurovereenkomsten

a) Situering

13. In uitvoering van het Regeerakkoord 2014-2019 

van de Vlaamse Regering wil het Wijzigingsdecreet de 

doorstroming van een sociale huurwoning naar de pri-

vate huur- of koopmarkt en de doorstroming binnen het 

sociaal huurstelsel bevorderen. Om ervoor te zorgen dat 

25 Parl.St. Vl.Parl., 2005-06, nr. 824/1, p. 8-9.
26 Nieuw art.  98, §  3, eerste lid, 3° Vlaamse Wooncode, ingevoegd 
door art. 42, 5° van het Wijzigingsdecreet.
27 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 56 (MvT).

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2016-17 | nr. 41 | 10 juni 2017

 1605

de sociale woningen voorbehouden blijven voor de perso-

nen die er echt behoeft e aan hebben, en voor zolang ze er 

behoeft e aan hebben, zullen sociale huurwoningen voort-

aan tijdelijk ter beschikking worden gesteld.28 Daarvoor 

wordt de duur van een sociale huurovereenkomst gewij-

zigd van onbepaalde naar bepaalde duur en zal de soci-

ale huurovereenkomst niet worden verlengd wanneer de 

huurder een te hoog inkomen heeft  (namelijk 125% van 

de toelatingsgrens) of wanneer hij onderbezet woont en 

een aanbod van de sociale verhuurder voor een aange-

paste woning heeft  geweigerd. Sociale huurovereenkom-

sten krijgen voortaan een bepaalde duur van negen jaar 

en kunnen vervolgens telkens met drie jaar worden ver-

lengd.29 Een besluit van de Vlaamse Regering van 23 de-

cember 201630 voert de noodzakelijke wijzigingen in het 

Kaderbesluit Sociale Huur31 door.

14. Eerder hadden zowel het Waalse Gewest als het 

Brusselse Gewest al tijdelijke sociale huurovereenkom-

sten ingevoerd.

Bij decreet van 30  maart 2006 werd een aanpassing 

doorgevoerd aan de Waalse Huisvestingscode, waar-

bij in art.  94 het principe van de bepaalde duur van de 

huurovereenkomst werd ingeschreven.32 De memorie van 

toelichting wijst erop dat de duur van alle nieuwe sociale 

huurovereenkomsten zal worden geïnspireerd op het re-

gime van drie-zes-negen.33

In 2012 werden ook in het Brusselse Gewest tijdelijke 

sociale huurovereenkomsten ingevoerd.34 Daarmee wil-

de de ordonnantiegever zowel optreden ten aanzien van 

huurders met een (te) hoog inkomen als ten aanzien van 

huurders van onderbezette woningen. Nieuwe sociale 

huurders ondertekenen vanaf 1  januari 2013 een huur-

overeenkomst van negen jaar.

Op de beperking van de duur van de sociale huurover-

eenkomst in het Waalse Gewest wordt door de rechtsleer 

kritiek geuit.35 Er wordt onder meer gesteld dat huurders 

zullen proberen hun inkomen onder de toegelaten grens 

28 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 5 (MvT).
29 Nieuw art. 97bis Vlaamse Wooncode, zoals ingevoegd door art. 40 
van het Wijzigingsdecreet.
30 Besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2016 tot wijzi-
ging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 22  februari 
2017.
31 Besluit van de Vlaamse Regering van 12  oktober 2007 tot regle-
mentering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van 
de Vlaamse Wooncode, BS 7 december 2007.
32 Decreet van 30 maart 2006 tot wijziging van de Waalse Huisves-
tingscode, BS 2 mei 2006.
33 Parl.St. W.Parl. 2005-06, nr. 322/1, p. 6.
34 Ordonnantie van 23 juli 2012 tot wijziging van de ordonnantie van 
17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, BS 27 augustus 
2012.
35 N. Bernard, «La réforme inachevée du bail du logement social en 
Région wallonne» (noot onder Vred. Grâce-Hollogne 9 oktober 2007), 
JLMB 2010, 1855.

te houden, ofwel door zich afzonderlijk in te schrijven en 

bij toewijzing afzonderlijk te gaan wonen, waardoor dus 

meer sociale woningen nodig zijn (bv. een inwonende 

dochter of zoon met een eigen inkomen zal sneller ge-

neigd zijn om een eigen sociale woning aan te vragen uit 

vrees dat men door het samentellen van de inkomens de 

toegelaten grens zal overschrijden), ofwel door een post-

busadres te nemen, waardoor de maatregel aanzet tot do-

miciliefraude. Daar kan nog aan toegevoegd worden dat 

er eventueel een werkloosheidsval gecreëerd wordt (men 

zal geen job durven aannemen uit vrees meer te verdie-

nen dan toegelaten en bijgevolg zijn sociale huurwoning 

te verliezen), al kan daaraan geremedieerd worden door 

de grens van het toegelaten inkomen voldoende hoog te 

leggen. Tot slot zal deze maatregel geen snellere door-

stroming naar de private (huur)markt creëren bij sociale 

verhuurders met een overwegend verarmde huurderspo-

pulatie, die de toegelaten grenzen toch niet zullen over-

schrijden.36

b) Toepassingsgebied

15. De tijdelijke huurcontracten gelden voor huurders 

die een sociale huurovereenkomst ondertekenen vanaf 

1 maart 2017.37 Het model van de tijdelijke huurovereen-

komst wordt als bijlage Ibis bij het Kaderbesluit Sociale 

Huur gevoegd. Huurders die voordien reeds een sociale 

huurovereenkomst van onbepaalde duur hadden onder-

tekend, worden niet getroff en door de maatregel. Ten 

aanzien van hen respecteert de decreetgever volop het 

vertrouwensbeginsel: het vertrouwen van de zittende 

huurder een levenslange huurovereenkomst te hebben 

ondertekend wordt ten volle gerespecteerd38, ook wan-

neer hij na 1 maart 2017 een nieuwe sociale huurovereen-

komst ondertekent wegens een verhuis naar een andere 

sociale huurwoning van dezelfde verhuurder, of van een 

andere verhuurder in het kader van een renovatieproject.

Als een huurder die een tijdelijke huurovereenkomst 

sloot vanaf 1 maart 2017, een nieuwe huurovereenkomst 

sluit ten gevolge van een verhuizing naar een andere soci-

ale huurwoning van dezelfde verhuurder, zal de duur van 

de nieuwe huurovereenkomst berekend worden naarge-

lang de periode waarin hij zit. Zit hij nog in de aanvanke-

lijke negenjarige periode, dan loopt de nieuwe huurover-

eenkomst tot het einde van die negenjarige periode, met 

een minimum van drie jaar. Als de huurder al in een ver-

lengingsperiode van drie jaar zit, zal de nieuwe huurover-

eenkomst opnieuw een duur van drie jaar hebben. Een 

huurder die dus in het achtste jaar moet verhuizen, of in 

36 T. Vandromme en B. Hubeau, De sociale huur als instrument ter 
verwezenlijking van het grondrecht op wonen, Antwerpen, Universiteit 
Antwerpen, 2015, p. 56, nr. 81.
37 Art. 34 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 
2016.
38 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 6 (MvT).
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het eerste jaar van een verlengde periode, zal een nieuwe 

overeenkomst sluiten die nog drie jaar zal gelden.

16. Het regime van de tijdelijke huurovereenkomst is 

niet van toepassing op sociale verhuurkantoren. Zij slui-

ten sowieso tijdelijke huurovereenkomsten van negen 

jaar, tenzij het sociaal verhuurkantoor zelf maar voor een 

kortere periode over de woning kan beschikken.39 Indien 

evenwel de huurovereenkomst tussen de eigenaar en het 

sociaal verhuurkantoor wordt verlengd, kan het sociaal 

verhuurkantoor ook de onderhuurovereenkomst met de 

sociale huurder verlengen, zelfs wanneer de sociale huur-

der een inkomen heeft  van meer dan 125% van de inko-

mensgrens of wanneer de sociale huurder onderbezet 

woont. De decreetgever acht de kans dat een huurder van 

een sociaal verhuurkantoor meer dan 125% van de inko-

mensgrens zou bereiken terecht klein, gelet op het feit dat 

sociale verhuurkantoren sowieso meer socio-economisch 

kwetsbare kandidaat-huurders huisvesten.40

c) Dubbele evaluatie van de sociale huurovereenkomst

17. Tegen het einde van de negenjarige periode of elke 

verlenging van drie jaar voert de verhuurder een dub-

bele controle uit: enerzijds wordt het inkomen van de 

huurder(s) bekeken en anderzijds wordt nagegaan of de 

sociale huurwoning niet onderbezet is. Voldoet de huur-

der aan beide voorwaarden, dan wordt de huurovereen-

komst automatisch verlengd voor een duur van drie jaar 

(d.w.z. er zal geen opzegging worden betekend).

18. Op het vlak van het inkomen dient de verhuurder 

de huurovereenkomst te beëindigen als blijkt dat het ge-

middelde inkomen van de huurder(s) bij de laatste drie 

huurprijsaanpassingen 125% of meer bedraagt van de 

op de huurder van toepassing zijnde inkomensgrens. De 

huurovereenkomst wordt dan opgezegd met een opzeg-

gingstermijn van zes maanden tegen het einde van de ne-

genjarige of driejarige periode. Er wordt gebruik gemaakt 

van het rekenkundig gemiddelde van de laatste drie ja-

ren, zodat een tijdelijke verbetering van het inkomen 

geen aanleiding geeft  tot een opzegging.41

Op de opzegging wegens een te hoog inkomen bestaat 

een dubbele uitzondering:

1) Als het inkomen van de huurders 125% van de inko-

mensgrens overschrijdt door het inkomen van een huur-

der van categorie c) (d.i. een huurder zonder eigen woon-

recht), wordt de huurovereenkomst eenmalig verlengd 

met drie jaar. Huurders categorie c) zijn bijvoorbeeld in-

wonende meerderjarige kinderen. Met deze uitzondering 

wilde de decreetgever vermijden dat hun inkomen de 

opzegging van de sociale huurovereenkomst zou veroor-

39 Nieuw art. 97ter Vlaamse Wooncode, zoals ingevoegd door art. 41 
van het Wijzigingsdecreet.
40 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 49 (MvT).
41 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 50 (MvT).

zaken. De uitzondering kan slechts eenmalig worden toe-

gepast. Na de verlenging van drie jaar zal de huurder ca-

tegorie c) wiens inkomen de overschrijding veroorzaakte 

de sociale huurwoning moeten hebben verlaten of de 

huurovereenkomst zal alsnog opgezegd moeten worden.

2) Als het inkomen van de huurders 125% van de inko-

mensgrens overschrijdt door het inkomen van een huur-

der van categorie c) die mantelzorg verleent aan of ont-

vangt van een huurder categorie a) of b) (d.i. huurder met 

eigen woonrecht), wordt de huurovereenkomst telkens 

met drie jaar verlengd.

De huurder van categorie a) of b) kan aan de sociale 

verhuurder vragen de gegeven opzegging in te trekken:

1) als de huurder aantoont dat het huidige inkomen, be-

rekend over drie opeenvolgende maanden en geëxtrapo-

leerd naar twaalf maanden, die voorafgaan aan het mo-

ment van het ingaan van de opzeggingstermijn, onder het 

plafond van 125% ligt;

2) als de huurder aantoont dat het pensioen werd aange-

vraagd of dat hij de wettelijke pensioenleeft ijd zal berei-

ken uiterlijk drie jaar na de vervaldag van de huurover-

eenkomst en dat hij ten gevolge van de pensionering een 

inkomen zal hebben dat onder het plafond van 125% ligt;

3) als de huurder van oordeel is dat de intrekking van de 

opzegging billijk is wegens redenen die te maken hebben 

met woonbehoeft igheid. De memorie van toelichting ver-

meldde hiervan aanvankelijk geen voorbeeld, maar naar 

aanleiding van een bemerking van de Vlaamse Woon-

raad werd verwezen naar huurders met een handicap42. 

Zij kunnen inderdaad ondanks het iets hogere inkomen 

door hun handicap misschien moeilijk huisvesting vin-

den op de private markt.43 De decreetgever beklemtoon-

de echter vooral het belang van maatwerk bij de intrek-

king van de opzegging: er moet immers rekening worden 

gehouden met de concrete omstandigheden eigen aan de 

huurder. Met het belang van maatwerk kan o.i. akkoord 

gegaan worden, maar daarbij past wel de bemerking dat 

het vanuit het grondrecht op wonen niet raadzaam is 

dat afwijkingen uitdrukkelijk moeten worden gevraagd. 

De doelgroep van de sociale huisvesting is immers niet 

altijd even sterk op bureaucratisch vlak. Het ware dus be-

ter geweest in de Vlaamse Wooncode te bepalen dat de 

sociale verhuurder geen opzegging moet betekenen wan-

neer blijkt dat daarmee op onevenredige wijze afb reuk 

zou worden gedaan aan het grondrecht op wonen van de 

huurder.

19. Op het vlak van de bezetting van de woning wordt 

nagegaan of de huurder(s) niet onderbezet woont/wonen. 

Indien dat het geval is en er minstens twee aanbiedingen 

van een aangepaste woning in dezelfde omgeving werden 

42 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 55 (MvT).
43 Vergelijk met de regeling in het Brusselse Gewest, waar gehandi-
capte personen en personen ouder dan 65 jaar onderworpen blijven 
aan standaardhuurovereenkomsten van onbepaalde duur (art. 142, § 3 
Brusselse Huisvestingscode).
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geweigerd, wordt de huurovereenkomst opgezegd met 

een opzeggingstermijn van zes maanden tegen het einde 

van de negenjarige of driejarige periode.

Een woning is onderbezet als het verschil tussen ener-

zijds het aantal slaapkamers van de woning en anderzijds 

de som van het totaal aantal huurders, het aantal minder-

jarige kinderen en het aantal gemelde personen groter is 

dan één.44

De verhuurder dient dus een actief beleid te voeren ten 

aanzien van huurders die onderbezet wonen door hen 

een aanbod van een nieuwe woning te doen. Dat aanbod 

moet voldoen aan drie voorwaarden:

1) De woning moet voldoen aan de bezettingsnormen, 

zodat ze niet opnieuw onderbezet zou zijn. Dat kan een 

afwijking betekenen van de rationele bezetting zoals in-

gevuld door de verhuurder.

2) De aangeboden woning moet liggen in dezelfde omge-

ving als de huidige woning, wat het Kaderbesluit concreet 

invult door te bepalen dat de woning in een straal van vijf 

kilometer van de onderbezette woning moet liggen45.

3) De som van de aangepaste huurprijs en de huurlasten, 

vermeld in art. 1, § 1, eerste lid van bijlage III bij het Ka-

derbesluit, is niet hoger dan die van de huidige woning.

De huurder die onderbezet woont, moet niet instem-

men met de verhuis naar een andere sociale huurwoning, 

maar wanneer de huurder tot tweemaal toe een valabel 

aanbod weigert, kan tegen het einde van de aanvankelijke 

negenjarige of een achtereenvolgende driejarige periode 

de huurovereenkomst wel opgezegd worden.46

De huurder47 kan aan de sociale verhuurder vragen de 

gegeven opzegging in te trekken als hij van oordeel is dat 

de intrekking van de opzegging billijk is wegens redenen 

die te maken hebben met woonbehoeft igheid. Opnieuw 

geeft  de memorie van toelichting geen voorbeelden. Het 

is ons onduidelijk op welke grond een sociale huurder 

zou kunnen aanvoeren dat hij een extra slaapkamer no-

dig heeft .

Voor huurders die vóór 1 maart 2017 een sociale huur-

overeenkomst van onbepaalde duur hadden onderte-

kend, wordt een onderbezettingsvergoeding ingevoerd.48 

Indien deze huurders een onderbezette woning bewonen 

en tweemaal een aangepaste woning hebben geweigerd, 

betalen zij een maandelijkse vergoeding van 25 euro49 per 

44 Nieuw art. 37ter, § 1, tweede lid Kaderbesluit Sociale Huur.
45 Naar analogie met de soortgelijke regeling in het Brusselse Gewest 
(zie art. 15.14, tweede lid van het Besluit van de Brusselse Hoofdste-
delijke Regering van 26  september 1996 houdende regeling van de 
verhuur van de woningen beheerd door de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschap-
pijen, BS 14 november 1996).
46 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 51 (MvT).
47 Merk op dat hier het verzoek niet enkel kan worden ingediend door 
een huurder categorie a) of b).
48 Nieuw art. 37ter, § 2 Kaderbesluit Sociale Huur.
49 Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd (zie daarvoor art. 56 Kader-
besluit Sociale Huur).

slaapkamer die volgens de defi nitie van een onderbezette 

woning het toegelaten aantal slaapkamers overschrijdt. 

Dat bedrag zal worden toegevoegd aan de maandelijkse 

reële huurprijs.

d) Beroepsmogelijkheid bij de toezichthouder

20. Zoals gezegd kan de huurder zowel bij de opzeg-

ging wegens het inkomen als bij de opzegging wegens de 

onderbezetting aan de verhuurder vragen de gegeven op-

zegging in te trekken. Als de verhuurder niet ingaat op 

het verzoek, kan de huurder een beroep instellen bij de 

toezichthouder.50

2° Beoordeling vanuit het grondrecht op wonen

21. Volgens de decreetgever is de invoering van tijdelij-

ke sociale huurcontracten geen schending van het grond-

recht op wonen.51 Kort samengevat komt de redenering 

van de decreetgever erop neer dat door huishoudens die 

niet meer voldoen aan de voorwaarden van woonbehoef-

tigheid te verplichten het sociaal huurstelsel te verlaten, 

de kansen op een sociale huurwoning voor huishoudens 

die wel voldoen aan de voorwaarden van woonbehoeft ig-

heid toenemen. Door een marge van 25% te nemen, wordt 

getracht enerzijds een werkloosheidsval te vermijden en 

anderzijds te verzekeren dat de huishoudens die moeten 

uitstromen voldoende fi nanciële middelen hebben om 

hun huisvesting te verzorgen op de private markt. Voor 

sociale huurders die aan de inkomensgrenzen blijven 

voldoen of deze met maximum 25% overschrijden is er 

geen vermindering van het beschermingsniveau; hun 

huurovereenkomst wordt immers verlengd. Uiteraard 

wordt daarbij wel geraakt aan de woonzekerheid – en dus 

aan het grondrecht op wonen – van de huurders van wie 

het inkomen meer dan 125% van de toepasselijke inko-

mensgrens overschrijdt. De decreetgever gaat er daarbij 

van uit dat de tijdelijke huurcontracten het bestaande be-

schermingsniveau van de sociale huurder niet aanzienlijk 

verminderen en dat daardoor de standstill-verplichting 

die geldt voor de grondrechten van art. 23 Gw. niet is ge-

schonden.

22. Het eff ect van de tijdelijke huurcontracten op het 

aanbod zal eerder beperkt zijn, want meer dan de helft  

van de sociale huurders heeft  een inkomen in het laagste 

inkomensquintiel. Volgens de memorie van toelichting 

hebben 5.368 huurders of 3,88% van de huurders een in-

komen dat meer bedraagt dan 125% van de toepasselijke 

inkomensgrens.52 Winters e.a. komen tot dezelfde vast-

stelling en berekenden dat in 2014 slechts 3,6% van de zit-

50 Nieuw art. 97bis, § 5 Vlaamse Wooncode en nieuw art. 30, § 3 Ka-
derbesluit Sociale Huur.
51 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 5-7 en 52 (MvT).
52 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 50 (MvT).
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tende huurders een inkomen van meer dan 125% van de 

inkomensgrenzen had.53 Bovendien blijken de instromers 

in de sociale huur (op wie de tijdelijke huurovereenkom-

sten van toepassing zullen zijn) een duidelijk zwakker in-

komensprofi el te hebben, aangezien 74% zich bevindt in 

het eerste inkomensquintiel.

23. Volgens de Vlaamse Woonraad kon dezelfde doel-

stelling ook op een andere manier bereikt worden, nl. 

door een verplichte opzeggingsgrond in te voeren voor 

huishoudens met een te hoog inkomen. Op die manier 

zou niet geraakt worden aan de woonzekerheid van het 

grootste deel van de sociale huurders, namelijk die huis-

houdens van wie het inkomen de 125%-grens niet over-

schrijdt.54 De Woonraad verwijst daarbij ook naar een 

soortgelijke opmerking die de Raad van State had ge-

maakt bij de invoering van de tijdelijke huurcontracten 

in het Waalse Gewest.55 Tot vóór de invoering van de 

tijdelijke sociale huurovereenkomsten bevatte het Ka-

derbesluit Sociale Huur trouwens een optionele opzeg-

gingsgrond ten aanzien van huurders met een te hoog 

inkomen. Art.  33, §  2 bepaalde immers dat sociale ver-

huurders in hun intern huurreglement konden opnemen 

dat zij de opzegging zouden betekenen aan huurders van 

wie bij een huurprijsaanpassing op 1 januari blijkt dat zij 

voor het derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning 

zullen betalen en dat hun inkomen voor het derde jaar op 

rij minstens gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke 

inkomensgrens. Deze optionele opzeggingsgrond werd 

evenwel nauwelijks toegepast.

Daarbij kan worden opgemerkt dat het resultaat in de 

praktijk in wezen hetzelfde blijft , aangezien huurders met 

een inkomen onder de 125%-norm in hun sociale huur-

woning kunnen blijven, zodat woonzekerheid voor huis-

houdens die tot de doelgroep van het sociaal huurstelsel 

behoren, gegarandeerd blijft , terwijl huurders met een in-

komen boven de 125%-norm moeten vertrekken. Aange-

zien de verwezenlijking van het grondrecht op wonen in 

de feiten moet worden beoordeeld en niet enkel op basis 

van het wettelijke kader56, maakt dit dus weinig verschil 

op het vlak van de feitelijke woonzekerheid. Wel kan er 

een verschil zijn voor de ervaren woonzekerheid van so-

ciale huurders, doordat zij in «onzekerheid» moeten leven 

of hun huurovereenkomst op het einde wel verlengd zal 

worden. Gebrekkige woonzekerheid veroorzaakt heel wat 

53 S. Winters, K. Heylen, I. Pannecoucke en P. De Decker, De 
Vlaamse sociale huur. Een vertaling van de recentste gegevens naar be-
leidsvragen, Leuven, Steunpunt Wonen, 2016, 25.
54 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 114 (advies Vlaamse Woon-
raad).
55 Parl.St. W.Parl. 2005-06, nr. 322/1, 26 (Advies RvS nr. L.39.575/4).
56 Zie de constante «rechtspraak» van het Europees Comité voor So-
ciale Rechten, zoals weergegeven bij N. Bernard, B. Hubeau en T. 
Vandromme, o.c., in S. Van Drooghenbroeck, F. Dorssemont en 
G. Van Limberghen (eds.), Europees Sociaal Handvest, sociale rechten 
en grondrechten op de werkvloer – Charte Sociale Européenne, droits 
sociaux et droit fundamentaux au travail, p. 182, nrs. 15 e.v.

ongerustheid bij huurders. Het gebrek aan controle over 

hun woon- en leefomstandigheden baart hen zorgen. De 

mogelijkheid voor de verhuurder om de huurovereen-

komst stop te zetten, ook al doet hij het niet, verontrust 

huurders. Zeker voor huurders op de laagste segmenten 

van de huurmarkt, die sowieso met veel onzekerheden 

moeten leven, is woonzekerheid zeer belangrijk.57 De er-

varen woonzekerheid voor sociale huurders vermindert 

dus door de invoering van de tijdelijke huurovereenkom-

sten, maar gaat niet lager dan de woonzekerheid van pri-

vate huurders, die in de regel eveneens negenjarige huur-

overeenkomsten met driejarige verlengingen aangaan, 

voor zover het al geen kortlopende huurovereenkomst is.

24. Daarnaast kan ook over de 125%-grens worden ge-

discussieerd. Zowel de Vlaamse Woonraad58 als de op-

positiepartij Groen59 stelden voor om deze grens te ver-

hogen naar 150%. Dit werd door de decreetgever evenwel 

niet aanvaard, aangezien uit de meest recente gegevens 

bleek dat van de huurders die een inkomen van meer dan 

125% van de toepasselijke inkomensgrens hebben, bijna 

80% de marktwaarde van de woning als huurprijs be-

taalt, wat overeenkomt met de huurprijs die een soortge-

lijke woning op de private huurmarkt zou hebben.60 Deze 

groep zou volgens de decreetgever dus probleemloos de 

overstap naar de private huurmarkt moeten kunnen ma-

ken. Bovendien zijn de huishoudens met een inkomen 

dat hen dwingt de sociale huursector te verlaten sowieso 

kapitaalkrachtiger dan huishoudens die op de wachtlijst 

staan en in het merendeel van de gevallen ook op de pri-

vate huurmarkt hun huisvesting moeten verzorgen. Ten 

aanzien van het argument dat in het Brusselse Gewest 

een 150%-grens wordt gehanteerd, stelde de decreetgever 

dat de inkomensgrenzen in het Vlaamse Gewest in 201361 

nog met 13% werden verhoogd en daardoor aanzienlijk 

hoger liggen dan in het Brusselse Gewest.62

Tijdens de parlementaire bespreking werd ook voor-

gesteld om de tijdelijke huurovereenkomsten bij een 

positieve evaluatie (inkomen onder de toepasselijke 

125%-grens en geen onderbezetting) te verlengen voor 

een duur van negen jaar in plaats van voor een duur van 

drie jaar63, wat zou overeenkomen met de regeling in het 

Waalse Gewest64. Dit werd uiteindelijk ook niet aanvaard 

57 S. Fitzpatrick en H. Pawson, «Ending security of tenure for social 
renters: transitioning to «ambulant service» social housing?», Housing 
Studies 2014, 604.
58 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr.  814/1, p.  115-116 (advies Vlaamse 
Woonraad).
59 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/2, p. 2.
60 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 53 (MvT).
61 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 tot wijziging 
van diverse bepalingen betreff ende het woonbeleid, BS 13 december 
2013.
62 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 54 (MvT).
63 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/2, p. 2.
64 Art. 24, § 5, tweede lid van het Besluit van de Waalse Regering van 
6  september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen be-
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door de decreetgever die zich baseerde op de verlengin-

gen met drie jaar voor private woninghuurovereenkom-

sten en argumenteerde dat een langdurige verlenging van 

de huurcontracten te weinig marge geeft  om in te spelen 

op de noodzakelijke doorstroming om sociale woningen 

te kunnen toewijzen aan de meest behoeft igen.65

25. De invoering van de tijdelijke sociale huurovereen-

komsten voor huishoudens die hun huurovereenkomst 

ondertekenen vanaf 1  maart 2017 en de sociale huur-

overeenkomsten van onbepaalde duur voor huurders die 

voordien reeds hun huurovereenkomst ondertekenden, 

veroorzaakt een groot verschil in behandeling. Zoals 

gezegd, wilde de decreetgever het vertrouwensbeginsel 

ten volle respecteren en dus in het geheel geen afb reuk 

doen aan het vertrouwen van de zittende huurders. Een 

wetswijziging zou immers onmogelijk worden indien 

een nieuwe bepaling het gelijkheidsbeginsel zou schen-

den om de enkele reden dat zij de toepassingsvereisten 

van een vroegere regeling wijzigt.66 Nochtans is het so-

ciaal huurstelsel grotendeels van reglementaire aard en 

heeft  dit onder meer tot gevolg dat wijzigingen aan het 

sociaal huurstelsel in principe onmiddellijk van toepas-

sing zijn.67 Daarbij wordt steeds enigszins afb reuk gedaan 

aan het vertrouwen van de zittende huurders. Om het on-

derscheid tussen zittende huurders en nieuwe huurders 

minder groot te maken, had de decreetgever er ook voor 

kunnen opteren om aan alle zittende huurders een ter-

mijn van negen jaar te verlenen bij de inwerkingtreding 

van de sociale huurovereenkomsten van bepaalde duur of 

– zoals voorgesteld door de Vlaamse Woonraad68 – een 

solidariteitsbijdrage in te voeren voor zittende huurders 

van wie het inkomen een bepaalde grens overschrijdt. 

Voor zittende huurders die onderbezet wonen wordt im-

mers wel een maatregel genomen (nl. de onderbezettings-

vergoeding). Daarnaast behouden sociale huurders hun 

huurovereenkomst van onbepaalde duur wanneer ze na 

1 maart 2017 verhuizen naar een andere woning van de-

zelfde verhuurder (en dus een nieuwe huurovereenkomst 

sluiten) of verhuizen naar een woning van een andere so-

ciale verhuurder in het kader van een renovatieproject. 

De Raad van State stelde hierbij vragen vanuit het gelijk-

heerd door de Waalse Huisvestingsmaatschappij of de openbare huis-
vestingsmaatschappijen, BS 7  november 2007, err. BS 14  november 
2007, err. BS 31 december 2007.
65 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/4, p. 16 (verslag).
66 Zie o.m. GwH 15 maart 2007, nr. 41/2007, overweging B.6; GwH 
21  februari 2008, nr.  22/2008, overweging B.5; GwH 3  juli 2008, 
nr. 98/2008, overweging B.5.
67 T. Vandromme, «Begripsomschrijving» in A. Hanselaer en B. 
Hubeau (eds.), Sociale Huur, Brugge, die Keure, 2011, p. 30, nr. 44. Zie 
voor toepassingen: RvS 3 mei 2012, nr. 219.159 en Vred. Bree 30 juni 
2011, Huur 2012, 39, RW 2011-12, 1267.
68 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 119 (advies Vlaamse Woon-
raad).

heidsbeginsel69. De decreetgever wijzigde zijn ontwerp op 

dit vlak echter niet.

26. Het antwoord op de vraag of huurders met een 

te hoog inkomen het sociaal huurstelsel moeten verla-

ten of huurders die een onderbezette woning bewonen, 

verplicht kunnen worden te verhuizen naar een andere 

sociale huurwoning, hangt samen met de visie van de 

overheid op de functie van het sociaal huurstelsel. Van-

uit een minimalistische visie dient de overheid daarbij 

enkel steun te verlenen aan diegenen die zonder over-

heidssteun verstoken blijven van basishuisvesting. De 

sociale huisvesting ondersteunt dan enkel tijdelijk en 

zeer voorwaardelijk een beperkte doelgroep. Tijdelijke 

sociale huurovereenkomsten passen in deze visie op so-

ciale huur. Vanuit een maximalistische visie zal daar-

entegen getracht worden via de verwezenlijking van het 

grondrecht op wonen een duurzame basis te creëren van 

waaruit (andere) rechten kunnen worden uitgeoefend en 

een verbeterde sociaal-maatschappelijke positie mogelijk 

wordt. De via het sociaal huurstelsel bereikte verbeterde 

maatschappelijke positie wordt duurzaam verankerd (so-

ciaal stijgingsmodel).70 In deze visie passen tijdelijke soci-

ale huurovereenkomsten niet.71

27. Het sociaal huurstelsel is, zoals gezegd, een in-

strument ter verwezenlijking van het grondrecht op 

wonen. Internationale rechtsnormen inzake het grond-

recht op wonen vragen prioritaire aandacht voor de al-

lerzwaksten. De progressieve verwezenlijking van de 

sociale grondrechten van bv. het Ecosoc-verdrag72 of 

het Herzien Europees Sociaal Handvest73 vereist dat het 

beschermings niveau geleidelijk aan wordt uitgebreid. Zo 

stelt het VN-Comité voor Economische, Sociale en Cultu-

rele Rechten dat de overheid prioriteit moet geven aan die 

groepen die in slechte woonomstandigheden leven en hen 

bijzondere aandacht moet geven bij de uitwerking van het 

woonbeleid. Voorts moet voorkomen worden dat voor-

delen en tegemoetkomingen uit het woonbeleid naar die 

personen gaan die al voldoende middelen hebben.74 En 

de Commissaris voor de Mensenrechten van de Raad van 

Europa stelde dat de verwezenlijking van het grondrecht 

69 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 176 (advies RvS nr. 59.197/3).
70 Advies Vlaamse Woonraad van 17 oktober 2014, nr. 2014/08, «So-
ciale huur in Vlaanderen. Een aanzet tot toekomstoriëntatie», www.
vlaamsewoonraad.be, p. 7.
71 T. Vandromme en B. Hubeau, o.c., p. 57, nr. 81.
72 Art. 2 vraagt de Staten steeds nader tot een algehele verwezenlij-
king van de in het Ecosoc-verdrag erkende rechten te komen. Zie ook 
de verdere concretisering door het VN-Comité voor Economische, 
Sociale en Culturele Rechten in General Comment No. 3: Th e Nature 
of States Parties’ Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), 14 de-
cember 1990, UN Doc. E/1991/23.
73 Art. 31 spreekt inzake het grondrecht op wonen over «de toegang 
tot adequate huisvesting te bevorderen», punt 2 over «dak- en thuis-
loosheid verminderen teneinde het geleidelijk uit te bannen».
74 CESCR, General Comment No. 4: Th e Right to Adequate Housing 
(Art. 11 (1) of the Covenant), 13 december 1991, UN Doc. E/1992/23, 
§ 11.
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op wonen vooral een zaak is van hoe de meest kwetsba-

ren toegang krijgen tot nieuwe of vrijgekomen sociale 

huisvesting. Indien sociale huisvesting onvoldoende be-

schikbaar is, kan het grondrecht op wonen niet voldoende 

verwezenlijkt worden.75 Een primaire focus op de meest 

woonbehoeft igen lijkt dus op het eerste gezicht in over-

eenstemming met de vereisten die aan een sociaal huur-

stelsel worden gesteld vanuit het grondrecht op wonen.

Een sociaal huurstelsel dat enkel gericht is op de aller-

zwaksten kent echter een aantal gevaren die het grond-

recht op wonen voor de sociale huurders net onderuit 

kunnen halen. Een gerichtheid van de doelgroep op de 

meest woonbehoeft igen veroorzaakt immers een aan-

zienlijk risico op residualisering van het sociaal huurstel-

sel, waarbij het economisch profi el van de huurders erg 

verzwakt, met heel wat negatieve gevolgen, namelijk dat 

de inkomsten voor de sociale verhuurders dalen, waar-

door ze minder kunnen investeren in de kwaliteit van de 

bestaande woningen of in de uitbreiding van het patri-

monium, of nog dat sociale huisvesting het etiket krijgt 

van armenhuisvesting, en deze stigmatisering beïnvloedt 

de ontwikkelingskansen van de huurders76, dat in soci-

ale wijken leefb aarheidsproblemen dreigen te ontstaan, ... 

Hulse en Milligan stelden vast dat in residuaire sociale 

huurmarkten vaak extra instrumenten worden gecreëerd 

om het publiek te controleren of preventief te kunnen 

optreden. In ruimere sociale huurmarkten is dat niet of 

minder het geval.77 Residualisering dreigt zich bovendien 

nog verder te versterken, doordat wegens de negatieve ge-

volgen ervan de meest kapitaalkrachtige sociale huurders 

uit de sector zullen vertrekken, terwijl de overblijvende 

huurders en nieuwe huurders een zwakker economisch 

profi el hebben.

De meest eff ectieve benadering lijkt er daarom een te 

zijn met een relatief brede en gediff erentieerde sociale 

huursector, met een kern van woningen die bestemd zijn 

voor de huishoudens met de laagste inkomens. De fi nan-

ciële ondersteuning wordt gericht op deze huishoudens, 

maar de aansluiting met de commerciële huurmarkt is 

geleidelijk, zonder kloof tussen de sociale en de commer-

ciële huurmarkt.78 Binnen een ruime doelgroep wordt bij 

de toewijzing voorrang gegeven aan de laagste inkomens, 

maar tegelijk worden ook middeninkomens gehuisvest 

om de noodzakelijke socio-economische mix in het so-

ciaal huurpatrimonium te creëren. Zolang de sociale 

75 COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS, Recommendation of 
the commissioner for human rights on the implementation of the right 
to housing, CommDH(2009)5, 10.
76 Zie ook: P. De Decker, «Rook zonder vuur? Fragmenten van de ge-
nese van een slechte reputatie en haar gevolgen voor de sociale huur-
sector» in J. Vranken, K. De Boyser en D. Dierckx (eds.), Armoede 
en Uitsluiting. Jaarboek 2004, Leuven, Acco, 2004, 207-225.
77 K. Hulse en V. Milligan, «Secure occupancy: a new framework 
for analysing security in rental housing», Housing Studies 2014, 649.
78 H. Priemus, «Growth and stagnation in social housing: what is «so-
cial» in the social rented sector?», Housing Studies 1997, 558.

huursector prioritair gericht is op de huisvesting van de 

huishoudens met de laagste inkomens en opbrengsten 

opnieuw in huisvesting worden geïnvesteerd, zal deze 

bredere sociale huursector zijn «sociaal» profi el behou-

den.

De tegenstrijdigheid tussen de wens voor een ruime so-

ciale huurmarkt en de prioritaire gerichtheid op de meest 

kwetsbaren kan op die manier weggewerkt worden. Het 

is vanuit het grondrecht op wonen noodzakelijk een vol-

doende ruime sociale huursector te hebben die prioritair 

aandacht besteedt aan de meest kwetsbaren, maar tegelijk 

ook (lagere) middeninkomens huisvest, zodat er een soci-

ale mix wordt gecreëerd en daardoor het grondrecht op 

wonen volledig gerealiseerd kan worden (met een goede 

woonomgeving, een goede buurt die geen etiket kleeft  op 

de bewoners, ...). Het grondrecht op wonen heeft  immers 

niet enkel betrekking op de betaalbaarheid en de kwali-

teit van de concrete woning, maar is een instrument van 

het recht een menswaardig leven te leiden en omvat daar-

door voor de woonbehoeft ige ook het recht op een goede 

woonomgeving en woonzekerheid, wat inhoudt dat hij in 

zijn woning en buurt moet kunnen blijven wonen zolang 

hij dat wenst.

28. Bij de vormgeving van maatregelen ter verwezen-

lijking van het grondrecht op wonen moet men echter 

ook rekening houden met de feitelijke maatschappelijke 

context, zoals het beschikbare aantal sociale huurwonin-

gen. Net zoals elders in Europa79, overtreft  in Vlaanderen 

de vraag naar sociale huurwoningen in belangrijke mate 

het aanbod, wat resulteert in (aanzienlijke) wachtlijsten.80 

Dat het Vlaamse Gewest op basis van de beperkte voor-

raad sociale huurwoningen kiest voor een beperkt model 

van sociale huur is met de beschikbare voorraad aan so-

ciale huurwoningen niet kennelijk onredelijk, maar zou 

vanuit het grondrecht op wonen slechts tijdelijk mogen 

zijn, nl. in afwachting van een aanzienlijke uitbreiding 

van het aanbod. Of die uitbreiding er in voldoende mate 

zal komen op basis van het huidige groeipad voor het 

aantal sociale huurwoningen (zoals aangepast door het 

Wijzigingsdecreet), is twijfelachtig.81 De eff ectieve en vol-

doende uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen 

is een element van de eerder reeds genoemde verplichting 

tot progressieve realisatie van de grondrechten.

29. Tegelijk maakt de invoering van de tijdelijke huur-

contracten de reglementering over het sociaal huurstelsel 

opnieuw aanzienlijk complexer. Met de Vlaamse Woon-

79 K. Scanlon, C. Whitehead en M.F. Arrigoitia, «Introduction» in 
K. Scanlon, C. Whitehead en M.F. Arrigoitia (eds.), Social Housing 
in Europe, Oxford, Wiley Blackwell, 2014, 10.
80 Einde 2014 stonden 117.681 kandidaat-huurders op een wachtlijst 
van een sociale huisvestingsmaatschappij, daarbij inbegrepen de huis-
houdens die reeds sociale huurder zijn, maar zich kandidaat stelden 
voor een andere huurwoning.
81 Zie ook de kritische bedenking van de Vlaamse Woonraad bij het 
Wijzigingsdecreet: Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 103 (advies 
Vlaamse Woonraad).
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raad kan worden gesteld dat voor de betrokkenen (de so-

ciale verhuurders, maar zeker voor de sociale huurders) 

de transparantie en de duidelijkheid van het huurregime 

steeds meer zoek raken.82 De vraag is dan of de invoe-

ring van tijdelijke huurovereenkomsten, die zoals gezegd 

weinig eff ect zullen hebben in de praktijk, een goede be-

leidsbeslissing was. Het feit dat de huurder in een aantal 

gevallen de intrekking van de opzegging kan vragen, is 

op zich een goede maatregel, maar het valt te vrezen dat 

niet alle huurders die in aanmerking komen voor de in-

trekking van de opzegging, die intrekking eff ectief zullen 

vragen wegens het complexe karakter van de te volgen 

procedures (intrekking aan te vragen bij de verhuurder, 

beroepsmogelijkheid bij de toezichthouder).

30. De vraag is ook of het verplichte vertrek van sociale 

huurders met een hoger inkomen (die wegens de inko-

mensgerelateerde huurprijs ook hogere huurprijzen be-

talen) niet zal leiden tot een verdere residualisering van 

de sociale huursector. Op zich zal, zoals gezegd, het aan-

tal huurders dat hun sociale huurwoning moet verlaten 

wegens de tijdelijke huurcontracten, eerder beperkt zijn, 

aangezien uit het Grote Woononderzoek 2013 blijkt dat 

de huurderspopulatie op de sociale huurmarkt nu reeds 

een overwegend zwak socio-economisch profi el heeft .83 

Tegelijk oordeelde de decreetgever naar aanleiding van 

een opmerking van de Inspectie van Financiën dat er zich 

nu reeds een concentratie van lage inkomens kan voor-

doen en dat dit inderdaad problemen kan veroorzaken 

inzake leefb aarheid. Bijkomend werd verwezen naar de 

vermaatschappelijking van de zorg, gekoppeld aan een 

zeker contingent van sociale huurwoningen dat jaarlijks 

wordt toegewezen aan bepaalde welzijnsgroepen, waar-

door de concentratie aan maatschappelijk kwetsbare 

doelgroepen bijna niet te vermijden is binnen de sociale 

huisvesting.84 Het beleid dient evenwel voldoende aan-

dacht te besteden aan de residualisering van de sociale 

huursector en de eventueel daarmee gepaard gaande leef-

baarheidsproblemen. Het grondrecht op wonen moet im-

mers niet enkel verwezenlijkt worden voor de kandidaat-

huurders, maar ook blijvend gewaarborgd worden ten 

aanzien van de zittende huurders die recht hebben op een 

kwalitatieve woning en woonomgeving. Opnieuw ligt de 

oplossing o.i. in de aanzienlijke uitbreiding van het aan-

tal sociale huurwoningen, aangezien een grotere sociale 

huursector een groter vermogen tot absorptie van kans-

arme en/of problematische huurders heeft .

82 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 112 (advies Vlaamse Woon-
raad).
83 S. Winters, K. Heylen, I. Pannecoucke en P. De Decker, De 
Vlaamse sociale huur. Een vertaling van de recentste gegevens naar be-
leidsvragen, Leuven, Steunpunt Wonen, 2016, 18.
84 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 7 (MvT).

C. Aanpak domiciliefraude85 en administratieve 

handhaving

31. Domiciliefraude kan twee vormen aannemen. 

Enerzijds is er de situatie waarbij de sociale huurder zijn 

huurwoning niet eff ectief bewoont of er niet gedomici-

lieerd is. De sociale huurwoning wordt dan niet ingezet 

voor de huisvesting van woonbehoeft ige personen. Het 

niet-bewonen vergroot bovendien de wachtlijsten. Als de 

huurder de woning toch niet gebruikt, had ze evengoed 

toegewezen kunnen worden aan een kandidaat-huurder 

op de wachtlijst. Anderzijds kan domiciliefraude worden 

gepleegd doordat een sociale huurder andere personen 

duurzaam laat bijwonen in de sociale huurwoning zon-

der dit te melden aan de sociale verhuurder. Het inkomen 

van deze personen kan dan niet worden meegerekend bij 

de berekening van de sociale huurprijs, zodat de sociale 

huurder niet de correcte (lees: een lagere) huurprijs be-

taalt. Bovendien kan door deze bijwoning de maximale 

woonbezetting van de woning overschreden zijn. Om de 

aanpak van domiciliefraude effi  ciënter te maken, voert 

het Wijzigingsdecreet een aantal wijzigingen door.

32. In de eerste plaats wordt werk gemaakt van een be-

tere gegevensverzameling en gegevensuitwisseling. Naar 

analogie met de artt. 54 en 55 van het Sociaal Strafwet-

boek wordt een afwijking op het gemeenrechtelijke prin-

cipe van het geheim van het strafrechtelijk onderzoek86 

ingeschreven. Nieuw art.  2, §§  6 en 7 van de Vlaamse 

Wooncode bepaalt voortaan enerzijds dat toezichthou-

ders en wooninspecteurs informatie kunnen doorgeven 

aan andere inspectiediensten of aan sociale verhuurders 

en anderzijds dat toezichthouders en wooninspecteurs 

informatie kunnen opvragen bij andere diensten87. Daar-

mee wil de decreetgever de strijd tegen domiciliefraude 

effi  ciënter maken, want een gecoördineerde strijd tegen 

sociale fraude vereist een goede samenwerking tussen 

de inspectiediensten, inclusief het uitwisselen van gege-

vens waarover men beschikt.88 Bij wijze van voorbeeld 

kan worden verwezen naar door de toezichthouder op-

gevraagde gegevens over energie- en waterverbruik, die 

vervolgens kunnen worden doorgegeven aan de sociale 

verhuurder, of naar de mogelijkheid voor de toezichthou-

ders om informatie op te vragen bij het ocmw, dat de af-

gift e van deze informatie niet langer kan weigeren op ba-

sis van zijn beroepsgeheim.

33. Vervolgens worden de huurdersverplichtingen die 

betrekking hebben op de eff ectieve bewoning van de so-

ciale huurwoning en het duurzaam laten bijwonen van 

extra personen in de sociale huurwoning geherformu-

85 Over domiciliefraude in de sociale huur, zie: T. Vandromme, «Do-
miciliefraude in de sociale huur» in Comm.Strafr. 2017, 22 p.
86 Zie ar. 28quinquies en art. 57 Sv.
87 Ingevoegd door art. 6, 4° van het Wijzigingsdecreet.
88 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 18 (MvT).
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leerd.89 De huurder moet in de sociale huurwoning zijn 

hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn: hij 

dient er eff ectief en gewoonlijk te verblijven90 en er zich 

te domiciliëren (d.i. zich in te schrijven in de bevolkings-

registers). Daarnaast mag de huurder enkel toestaan dat 

een persoon in de sociale huurwoning komt bijwonen 

onder de voorwaarden van het Kaderbesluit Sociale Huur 

en moet hij die bijwoning melden aan de sociale verhuur-

der, zodat het inkomen van de bijwoner kan worden mee-

genomen in de berekening van de sociale huurprijs. Een 

schending van beide huurdersverplichtingen maakt het 

misdrijf domiciliefraude uit91.

34. Tot slot wordt de procedure voor het opleggen van 

een administratieve geldboete aan een sociale huurder 

gewijzigd92. Aan huurders die hun huurdersverplichtin-

gen niet nakomen, kan een administratieve geldboete 

worden opgelegd. Deze mogelijkheid is dus niet beperkt 

tot huurders die domiciliefraude plegen. De verplichte 

voorafgaande ingebrekestelling van de huurder blijft  be-

houden, zodat de huurder de mogelijkheid heeft  om de 

door hem begane wetsovertreding te regulariseren. In 

principe kan na regularisatie geen administratieve geld-

boete meer worden opgelegd, behalve voor domicilie-

fraude en het veroorzaken van overlast. Ook de procedu-

re tot betwisting van de boete bij de toezichthouder (een 

georganiseerd administratief beroep) wordt gewijzigd 

met als doel deze procedure eenvoudiger te maken, zo-

dat de rechtsbescherming van de huurder in de praktijk 

vergroot; een eenvoudigere procedure moet hem immers 

in staat stellen beter een eventuele administratieve geld-

boete te betwisten.93 Tot slot wordt ook bepaald dat geen 

administratieve geldboete meer kan worden opgelegd 

wanneer voor hetzelfde feit de verhuurder de huurover-

eenkomst reeds heeft  opgezegd.94

IV. Wijzigingen op het vlak van de sociale 

eigendomsverwerving95

A. Algemene situering

35. Huurwoningen én koopwoningen ter beschikking 

stellen tegen sociale voorwaarden is volgens de Vlaam-

89 Nieuw art. 92, § 3, eerste lid, 1° en 2° Vlaamse Wooncode, zoals 
gewijzigd door art. 39, 3° van het Wijzigingsdecreet.
90 Zie daarvoor de defi nitie van hoofdverblijfplaats, opgenomen in 
art. 2, § 1, eerste lid, 10° Vlaamse Wooncode.
91 Art. 102bis, § 9 Vlaamse Wooncode.
92 Nieuw art.  102bis, §§  3-6, Vlaamse Wooncode, zoals gewijzigd 
door art. 44 van het Wijzigingsdecreet.
93 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 57-58 (MvT).
94 Nieuw art. 102bis, § 3, derde lid, 3° Vlaamse Wooncode.
95 Voor een stand van zaken ter gelegenheid van tien jaar Vlaamse 
Wooncode, zie: E. Janssens, «Beweging in de sociale eigendomssector. 
Nieuwe regels voor sociale koopwoningen en een kooprecht voor de 
sociale huurder» in P. De Smedt, B. Hubeau en E. Janssens (eds.), 

se Wooncode de eerste bijzondere doelstelling van het 

Vlaams woonbeleid, waarmee men het grondrecht op 

menswaardig wonen wil realiseren (art. 4, § 1, 1°Vlaamse 

Wooncode). Eén van de manieren om de terbeschikking-

stelling van koopwoningen te bevorderen is het verlenen 

van sociale leningen, die zoals bekend een groot succes 

kennen en een lange voorgeschiedenis hebben.96 Vroe-

ger bestonden talrijke systemen van sociale leningen 

(kredietmaatschappijen die door de voormalige ASLK of 

door de voormalige Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 

(hierna: «VHM») erkend zijn; het Centraal Bureau voor 

Hypothecair Krediet en de erkende kredietinstellingen) 

en bijzondere sociale leningen met inkomensbeperking 

(VHM en Vlaams Woningfonds). De stap van de wijzi-

ging van de ondersteuning van de sociale koop naar de 

sociale eigendomsverwerving is ingevolge dit Wijzigings-

decreet gezet. Men kan stellen dat meer en meer het besef 

groeit dat het bevorderingsbeleid voor eigendom selectief 

mag zijn en vooral gericht moet zijn op het ondersteunen 

daar waar dit nuttig of noodzakelijk is. De Vlaamse over-

heid wil duidelijk een aantal andere accenten leggen. De 

Vlaamse overheid stopt met de subsidiëring van sociale 

koopwoningen, het kooprecht van de zittende huurder 

wordt (opnieuw) afgeschaft  en de bouw van een woning 

komt niet meer in aanmerking voor een sociale lening.

36. Dit krijgt vorm na een lange traditie van eigen-

domsbevordering, soms ten nadele van de andere secto-

ren, door de omvang van de middelen die naar dit deel 

van het woonbeleid zijn gegaan.97 De klassieke manier 

om het recht op een behoorlijke huisvesting en het recht 

op menswaardig wonen ook voor woonbehoeft igen tot 

een realiteit te brengen, is lange tijd inderdaad het stimu-

leren van de verwerving van de eigen woning geweest. De 

meest directe manier om als overheid de verwerving van 

een eigen woning te vergemakkelijken voor woonbehoef-

tigen, is het te koop aanbieden van betaalbare woningen 

(via sociale woonorganisaties en onder bepaalde voor-

waarden, zodat de doelgroep wordt afgebakend). Een 

andere manier is de verkoop van sociale huurwoningen 

(in het bijzonder aan zittende huurders). Dan zijn er de 

Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode, 
Brugge, die Keure, 2007, 291-320; na vijft ien jaar Vlaamse Wooncode: 
E. Janssens, «Een eigen woning verwerven met de Vlaamse Woonco-
de: over sociale koopwoningen, de verkoop van sociale huurwoningen 
en sociale leningen» in B. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Vijft ien 
jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, Brugge, die Keure, 
2011, 137-169; na twintig jaar Vlaamse Wooncode: E. Janssens, «De 
sociale eigendomssector: een breder kijkende, een wispelturige en een 
naar effi  ciëntie zoekende overheid» in B. Hubeau en T. Vandromme 
(eds.), Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porselein?, Brugge, 
die Keure, 2017, 149-175.
96 Zie o.m.: J. Walgraef, H. Van Den Bosch en A. Smets, «Instru-
menten van de Vlaamse Wooncode: subsidies en tegemoetkomingen» 
in B. Hubeau (ed.), Vijf jaar Vlaamse Wooncode. Het woonbeleid (nog) 
niet op kruissnelheid?, Brugge, die Keure, 2002, p. 83-92, nrs. 9-38.
97 K. Heylen en S. Winters, De verdeling van subsidies op vlak van 
wonen in Vlaanderen, Leuven, Steunpunt Ruimte en Wonen, 2012.
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maatregelen en instrumenten die de fi nanciële drempels 

verlagen om een eigen woning op de private markt te ko-

pen. Het gaat dan om hypothecaire leningen, aan te gaan 

bij sociale woonorganisaties, toegestaan aan een sociaal 

tarief en met gewestwaarborg voor erkende kredietmaat-

schappijen98. Hierbij kan er 100% van het bedrag wor-

den geleend, terwijl dit bij de private banken doorgaans 

slechts 80% is. Uiteraard is sprake van een mix aan maat-

regelen (niet enkel in handen van de Vlaamse overheid 

overigens), zoals fi scale maatregelen, premies, sociale 

leningen, een verzekering tegen inkomensverlies en ook 

door sociale koopwoningen aan te bieden99.

B. De transitie van de ondersteuning van de sociale koop 

naar sociale eigendomsverwerving

37. Nadat de subsidies voor de realisatie van sociale 

koopwoningen waren afgeschaft , diende een nieuw ka-

der voor sociale koopwoningen te worden ontwikkeld. 

Daartoe werd de conceptnota «Het nieuwe kader voor 

sociale koopwoningen» uitgewerkt (goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 17 juli 2015). Wat behelst het nieu-

we kader? 1) De betaalbaarheid voor de sociale kopers; 

2) de rentabiliteit van de sociale huisvestingsmaatschap-

pijen; 3) de grote lijnen op basis waarvan sociale koopwo-

ningen worden overgedragen.

Het Wijzigingsdecreet verankert de krijtlijnen van de 

conceptnota op decretaal niveau100. De decreetgever wil 

sociale eigendomsverwerving vooral stimuleren door de 

toekenning van bijzondere sociale leningen101.

C. Gevolgen op het vlak van infrastructuursubsidies en 

bindend sociaal objectief

1° Is er sprake van «staatssteun»?

38. Vooraf moet worden vermeld dat de artt.  17 (dat 

art. 22, § 2 Vlaamse Wooncode wijzigt) en 35 (dat art. 78, 

§  1 Vlaamse Wooncode wijzigt) van het Wijzigingsde-

creet met betrekking tot de infrastructuursubsidies zou-

98 E. Janssens, o.c., in H. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Vijft ien 
jaar Vlaamse Wooncode. Sisyphus (on)gelukkig?, p. 137-138, nr. 2; zie 
ook: H. Beersmans, «De subsidiëring in de sociale huisvestingssector: 
een terugblik op de situatie sinds 1945» in Ruimtelijke Planning, sep-
tember 1996, katern 3.
99 E. Janssens, o.c., in P. De Smedt, B. Hubeau en E. Janssens (eds.), 
Omzien in verwondering. Terugblik op tien jaar Vlaamse Wooncode, 
p. 293, nr. 3.
100 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 8 (MvT); voor de overgangs-
maatregelen van de hier besproken wijzigingen, zie art. 64 Wijzigings-
decreet (overgangsbepalingen over afschaffi  ng middelgrote koopwo-
ningen en kavels, art. 26, 11°, kooprecht zittende huurder, dat nog een 
door de Vlaamse regering bepaalde termijn kan worden uitgeoefend, 
art. 29, en de afschaffi  ng van het recht van wederinkoop, art. 36).
101 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/4, p. 7 (Verslag Anseeuw e.a.); 
het ontwerp spreekt over «ten minste 17.000 leningen» als richtdoel 
(ibid. 11).

den kunnen worden beschouwd «als steunmaatregelen 

die op grond van art. 108, derde lid, van het Verdrag be-

treff ende de werking van de Europese Unie moeten wor-

den aangemeld bij de Europese Commissie». De Raad 

van State wijst op de «zeer complexe afweging» die moet 

gebeuren, en die gebeurlijk «juridische gevolgen (zou 

hebben) die bijzonder verstrekkend en zelfs draconisch 

kunnen zijn»102. In de memorie van toelichting wordt 

gepreciseerd waarover twijfel bestaat, namelijk a) de ten-

lasteneming of subsidiëring van de aanleg van woonin-

frastructuur bij de realisatie van sociale koopwoningen 

die kadert binnen een gemengd woonproject en b) de blij-

vende subsidiëring van de realisatie van sociale koopwo-

ningen en sociale kavels als overgangsmaatregelen naar 

aanleiding van de afschaffi  ng van de subsidies ter zake. 

Daarbij wordt in de memorie van toelichting bij het Wij-

zigingsdecreet gewezen op het feit dat de maatregel voor 

het grootste deel de uitoefening ondersteunt van de niet-

economische dienst van algemeen belang (omdat dit toch 

vooral sociale huurwoningen betreft ). Op grond van drie 

overwegingen vindt de decreetgever dat er «per conclusie 

... geen sprake kan zijn van enige mededingingsversto-

rende staatssteun in de zin van het Unierecht, doch hoog-

stens van een compensatie van openbaredienstverplich-

tingen in de zin van het Altmarkarrest»103. Het is niet de 

via de aanbesteding gekozen operator die van de steun 

geniet, maar de bouwheer die de steun in mindering 

brengt van de eindprijs voor de gebruiker. Daardoor zijn 

de voorwaarden van het arrest vervuld en dient er geen 

steun te worden aangemeld104.

2° Infrastructuursubsidies voor gemengde sociale 

woonprojecten105

39. In het regeerakkoord 2014-2019 maakte de Vlaamse 

Regering duidelijk dat de subsidiëring van sociale koop-

woningen en sociale kavels zou worden stopgezet. Na 

enkele decretale wijzigingen door het decreet van 19 de-

cember 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2015106 wordt de bouw van sociale woningen 

102 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 11 (MvT) en Parl.St. Vl. Parl. 
2015-16, nr. 814/1, p. 169-172 (adv. RvS, afd. wetg. 59.197/3, 13 mei 
2016; voorontwerp van decreet «houdende wijziging van diverse de-
creten met betrekking tot wonen»): de Raad raadt aan om het ont-
werp nog even grondig te onderzoeken, best in samenspraak met de 
Europese Commissie en de al dan niet aanmelding daarvan te laten 
afh angen; zie ook: Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 13-14 (MvT) 
(over art. 17 Wijzigingsdecreet) en Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, 
44 (MvT) (over art. 35 Wijzigingsdecreet).
103 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 13-14 (MvT); HvJ 24  juli 
2003, zaak C-280/00, Altmark; zie hierover o.m.: M. Klasse, «Th e im-
pact of Altmark» in E. Szyszczak en J.W. Van De Gronden (eds.), 
Financing services of General Economic Interest. Legal Issues of Services 
of General Interest, Den Haag, T.M.C. Asser Press, 2013. 35-63.
104 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 13-14 (MvT).
105 Zie art. 17 Wijzigingsdecreet.
106 BS 30 december 2014.
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voortaan gefi nancierd met eigen middelen van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen of marktconforme leningen. 

De rechtsgrond voor de verkoop van middelgrote kavels 

en middelgrote koopwoningen en de modaliteiten waar-

aan deze woningen moeten voldoen, is opgeheven in het 

kader van de stopzetting van de projectsubsidies voor de 

sociale koopwoningen (art. 26, 11° Wijzigingsdecreet)107.

Door de afschaffi  ng van de subsidiëring van de sociale 

koopsector vanaf 1 januari 2015 konden initiatiefnemers 

geen infrastructuursubsidie meer krijgen bij de realisatie 

van een gemengd sociaal woonproject, met sociale koop-

woningen, tenzij er sprake was van opname in de over-

gangslijst sociale koop, een soort overgangsmaatregel die 

werd uitgevaardigd bij de afschaffi  ng van de subsidie. Om 

in de toekomst nog gemengde sociale woonprojecten te 

kunnen realiseren, zal door de wijziging van art. 17 van 

het Wijzigingsdecreet de mogelijkheid opnieuw worden 

opgenomen om voor het gedeelte sociale koopwoningen 

binnen een dergelijk project toch infrastructuursubsidies 

te verlenen. Dit zal een «oplossing ... bieden aan het span-

ningsveld dat is ontstaan tussen de initiatiefnemers die 

het project realiseren en de gemeente waar dit project zal 

worden uitgevoerd»108. We verwijzen naar punt 1° over 

de vraag of dit als staatssteun moet worden aangemeld bij 

de Europese Commissie.

3° Gewestelijke objectieven op het vlak van sociaal en 

bescheiden woonaanbod109

40. Van belang is ook art.  22bis, §  1 Vlaamse Woon-

code met betrekking tot de gewestelijke objectieven op 

het vlak van sociaal en bescheiden woonaanbod. Het 

Regeerakkoord 2014-2019 bepaalde al dat de streefda-

tum voor de verwezenlijking van het sociaal objectief 

wat sociale huurwoningen betreft  werd uitgesteld (zie 

supra, nr. 9), maar art. 21 Wijzigingsdecreet voegt in de 

Vlaamse Wooncode een nieuw art.  22ter in. In de peri-

ode van 2015 tot 2020 zal de Vlaamse overheid ten min-

ste 17.000 bijzondere sociale leningen voor de aankoop 

van een in het Vlaamse Gewest gelegen woning toestaan 

aan woonbehoeft ige gezinnen en alleenstaanden. De le-

ningen worden verstrekt door de VMSW en het Vlaams 

Woningfonds. De gewestelijke doelstelling inzake sociale 

eigendomsverwerving wordt verdeeld tot op het niveau 

van de Vlaamse provincies, volgens dezelfde verhouding 

als de provinciale verdeling van het vroegere geweste-

lijke objectief voor sociale koopwoningen. In dit verband 

wordt art.  4.1.5. Decreet Grond- en Pandenbeleid opge-

heven door art.  57 Wijzigingsdecreet110: de provinciale 

107 Zie ook: Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 37 (MvT).
108 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 29 (MvT).
109 Zie de artt. 19 tot 21 Wijzigingsdecreet.
110 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 31 (MvT). De Raad van State 
had eerder opgemerkt dat deze provinciale verdeling een verschil in 
behandeling doet ontstaan dat een redelijke verantwoording vereist 

objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels 

worden geschrapt. Er moet worden opgemerkt dat enkel 

het objectief wordt verdeeld tot op het niveau van de pro-

vincies; dat is niet het geval voor de subsidies voor bij-

zondere leningen111.

D. Afschaffi  ng van het kooprecht van de zittende huurder

41. Art.  29 Wijzigingsdecreet heft  art.  43 van de 

Vlaamse Wooncode op en heeft  betrekking op de af-

schaffi  ng van het kooprecht van de zittende huurder. In 

het vroegere stelsel had de zittende huurder van een so-

ciale woning onder bepaalde voorwaarden het recht om 

de woning die hij huurt te kopen. Er was ook een sanc-

tie vastgelegd wanneer deze voorwaarden niet worden 

nageleefd. Dit kooprecht voor de zittende huurder werd 

bij decreet van 20  december 2002112 ingevoerd. De mo-

daliteiten daarvan werden verder uitgewerkt in het toen-

malige «Overdrachtenbesluit»113 in die zin dat een mo-

gelijkheid werd omgezet in een recht voor de huurder 

om zijn woning aan te kopen. Na een vernietiging door 

het Grondwettelijk Hof (omdat het wettigheidsbegin-

sel inzake onteigeningen niet werd nageleefd), werd het 

kooprecht opnieuw ingevoegd in art. 43 van de Vlaamse 

Wooncode114.

42. Er kan worden vermeld dat noch in het Regeerak-

koord 2014-2019, noch in de Beleidsnota Wonen 2014-

2019 sprake was van een afschaffi  ng van het kooprecht 

voor de zittende huurder. Toch is dit opgenomen in het 

in het licht van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel; na on-
derzoek vindt de Raad dat de provinciale verdeling toch berust op een 
objectief criterium dat een wettig doel nastreeft  en dat het verschil 
in behandeling dus redelijk verantwoord is; zie ook: Parl.St. Vl. Parl. 
2015-16, nr.  814/1, p.  65 en 67 (MvT) en Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, 
nr. 814/1, p. 172-173 (adv. RvS, afd. wetg. 59.197/3, 13 mei 2016; voor-
ontwerp van decreet «houdende wijziging van diverse decreten met 
betrekking tot wonen»); ook art. 4.1.3. GPD wordt gewijzigd, om al-
les in verband met de deelobjectieven voor sociale koopwoningen en 
sociale kavels te schrappen.
111 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 31 (MvT).
112 Decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begelei-
ding van de begroting 2003, BS 31 december 2002.
113 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 1999 betreff ende de 
voorwaarden en de modaliteiten van overdracht van onroerende goe-
deren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de sociale huis-
vestingsmaatschappijen in uitvoering van de Vlaamse Wooncode, BS 
9 oktober 1999.
114 GwH 30 juni 2004, nr. 115/2004, Juristenkrant 2004 (weergave M. 
Vandevelde), afl .  95, 9, RW 2004-05, 890, noot B. Hubeau, RABG 
2003, 396, noot I. Martens, TBO 2005, 100, noot A. Hanselaer; 
GwH 7 maart 2007, nr. 33/2007, RW 2007-08, 642, noot B. Hubeau; 
zie hierover: B. Hubeau en T. Vandromme, «Kroniek van de sociale 
huisvesting (2003-2009), RW 2010-11, (642), p. 646, nrs. 12-15; B. Hu-
beau, «Het kooprecht van de zittende sociale huurder: juridisch en/
of maatschappelijk een maat voor niets?», RW 2004-05, 891 e.v.; zie 
ook: M. Vandevelde, «De verkoop van de sociale huurwoning aan de 
zittende huurder» in A. Hanselaer en B. Hubeau (eds.), Sociale huur, 
Brugge, die Keure, 2011, 173-192; E. Janssens, o.c., in P. De Smedt, B. 
Hubeau en E. Janssens (eds.), Omzien in verwondering. Terugblik op 
tien jaar Vlaamse Wooncode, 305-319.
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hier besproken decreet. Waarom schaft  de Vlaamse de-

creetgever dit kooprecht van de zittende sociale huurder 

af? Ten eerste verdwijnt de sociale huurwoning uit het 

patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij, 

en dat heeft  als gevolg dat er een sociale woning minder 

op de markt is, ook al moet de opbrengst opnieuw wor-

den geïnvesteerd in sociale woningbouw. Uit cijfers blijkt 

echter dat het een hele tijd duurt vooraleer een nieuwe 

woning wordt gerealiseerd. Bovendien maakt de sociale 

huurder slechts zeer uitzonderlijk gebruik van zijn recht 

om de woning aan te kopen115. Voorts kan het koop-

recht ook een nadelige invloed hebben op de dagelijkse 

werking van sociale huisvestingsmaatschappijen: als er 

bijvoorbeeld in een straat waar men renovatiewerkzaam-

heden plant een woning is verkocht, kan dit voor moei-

lijkheden zorgen. De sociale huurwoning wordt ten slotte 

ook verkocht tegen de venale waarde (normale verkoop-

waarde) en niet tegen de sociale prijs; de kandidaat-koper 

kan dus evengoed een dergelijke woning kopen op de 

private markt116. Naar onze mening is de afschaffi  ng van 

het kooprecht van de zittende huurder een maatregel die 

vooral om eerstgenoemde reden kan worden bijgevallen. 

Het argument van de verdwijning van de sociale huur-

woning uit het patrimonium van de sociale huisvestings-

maatschappij, gekoppeld aan het feit dat er sprake is van 

een zeer krappe sociale huurmarkt, is doorslaggevend.

43. De afschaffi  ng van het decretale kooprecht heeft  

geen gevolgen voor de bepalingen over de mogelijke vrij-

willige verkoop door de sociale huisvestingsmaatschap-

pijen of de VMSW van sociale huurwoningen als ze ten 

minste vijft ien jaar als sociale huurwoning ter beschik-

king werden gesteld of als de woning niet meer verhuur-

baar is wegens slechte staat. Deze woning zal eerst aan de 

zittende huurder worden aangeboden. Dit past meestal 

in een «verkoopbeleid» van de maatschappijen en het ge-

beurt dan ook om weloverwogen motieven117. In de hoor-

zitting wordt door de vertegenwoordiger van de sociale 

huisvestingsmaatschappijen bevestigd dat de afschaffi  ng 

van het kooprecht niet gaat over grote aantallen, maar dat 

115 In 2014 werden bv. slechts 106 woningen verkocht in het kader 
van het kooprecht van de zittende huurder (Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, 
nr. 814/1, p. 40 (MvT)). Zie voor eerdere argumenten om het stelsel 
van het kooprecht van de sociale huurder kritisch te benaderen: B. 
Hubeau, «Is de sociale huursector mee?» in P. De Decker, L. Goos-
sens en I. Pannecoucke (eds.), De onderkant van de woningmarkt, 
Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005, 360; zie ook: Parl.St. Vl. Parl. 
2015-16, nr. 814/3, p. 8 (hoorzitting).
116 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 40 (MvT).
117 Zie de artt. 11 tot 14 van bijlage 3 bij het Overdrachtenbesluit; Parl.
St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 40 (MvT). De Vlaamse Woonraad 
juicht de afschaffi  ng van het afdwingbaar kooprecht voor de zittende 
huurder toe, vanuit de overweging dat bij een beperkt globaal aanbod 
van sociale huurwoningen geen plaats is voor een afdwingbaar koop-
recht voor de zittende huurders; de raad stelt ook voor af te stappen 
van het uitgangspunt, vervat in art. 34, § 3 Vlaamse Wooncode over de 
verplichting onroerende goederen openbaar te verkopen (Parl.St. Vl. 
Parl. 2015-16, nr. 814/1, 104; advies Vlaamse Woonraad van 28 janu-
ari 2016, advies 2016/2; zie ook advies 2016/3).

het de herinrichting en renovatie van sociale woonwijken 

bemoeilijkt: «De SHM’s willen het kooprecht stimuleren 

en geloven sterk in het ontwikkelen van een wooncarrière 

waar men sociaal kan huren, privaat kan huren, en fi naal 

eigendom verwerven in een vertrouwde wijk.»118

Intussen heeft  de Vlaamse regering op 3  februari 

2017 ook een aantal wijzigingen goedgekeurd aan het 

«Overdrachtenbesluit»119 via het besluit tot wijziging van 

diverse besluiten m.b.t. wonen120. Daarbij had de Raad 

van State onder meer een aantal opmerkingen over de 

kwestie of art. 42 van de Vlaamse Wooncode wel een vol-

doende rechtsgrond vormt voor de nieuwe bepalingen121. 

De Vlaamse Regering is daar echter niet op ingegaan.

E. De terugvordering bij uitwinning

44. Art.  78, §  1, eerste lid Vlaamse Wooncode wordt 

gewijzigd door art.  35 Wijzigingsdecreet. Als bij de uit-

winning door een kredietmaatschappij van een gewaar-

borgde sociale lening het Vlaamse Gewest een terugbeta-

ling doet aan de kredietmaatschappij of –instelling, dan 

wordt het uitbetaalde bedrag ingevorderd bij de in gebre-

ke blijvende hypothecaire kredietnemer. «Vanuit sociaal 

oogpunt is deze terugvordering vaak problematisch daar 

het onroerend goed van de kredietnemer openbaar werd 

verkocht bij gebrek aan andere mogelijkheden tot terug-

betaling van hun hypothecaire lening.»122 De waarborg-

vergoeding wordt ook ten laste gelegd van de kredietne-

mers. Maar de invorderingsprocedure levert vaak niets 

op en de kosten liggen behoorlijk hoger dan de opbreng-

sten. Daarom is nu bepaald dat de Vlaamse Regering de 

gevallen kan bepalen waarbij, om «bijzondere sociale re-

denen», kan worden afgezien van de invordering van het 

uitbetaalde bedrag bij de in gebreke gebleven hypothe-

caire kredietnemer. In de parlementaire voorbereiding123 

wordt niet uitgelegd naar welke «bijzondere sociale rede-

nen» kan worden verwezen. Mogelijke redenen kunnen 

naar onze mening bestaan in een wanverhouding tussen 

de sociale gevolgen voor de betrokken kredietnemer, die 

zich reeds in een benarde situatie bevindt, aan de ene 

118 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/3, p. 16 (hoorzitting).
119 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betref-
fende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen 
door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Woon-
code, gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 
2009, 7 oktober 2011, 16 maart 2012, 11 oktober 2013 en 4 april 2014.
120 BS 14 april 2017.
121 Daarbij legt de Raad van State een verband tussen de artt. 42 en 
84 van de Vlaamse Wooncode, waarbij gesteld wordt dat in art.  84 
wél een uitdrukkelijke machtiging aan de Vlaamse regering wordt 
verleend om de vergoeding te bepalen die verschuldigd is wanneer 
de koper van een sociale koopwoning de verplichtingen niet nakomt, 
terwijl deze uitdrukkelijke machtiging niet voorhanden is bij de koper 
van een sociale kavel (zie document VR 2017 0302 DOC.0092/1BIS).
122 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 43 (MvT).
123 Ibid.
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kant en de kosten die ermee gepaard gaan en hoger zijn 

dan de mogelijke opbrengst, aan de andere kant.

F. De afschaffi  ng van het recht van wederinkoop en 

vervanging door een schadevergoeding124

45. In het vroegere stelsel konden sociale huisves-

tingsmaatschappijen autonoom beslissen of ze het 

recht van wederinkoop wilden toepassen of een scha-

devergoeding wensten te vorderen wanneer de koper 

niet voldeed aan de twintigjarige bewoningsplicht 

die op hem rustte. Nieuw is dat een «meer geobjecti-

veerd en billijk systeem» wordt vooropgesteld, wan-

neer de sociale koper, binnen een termijn van twintig 

jaar die volgt op de aankoop, de sociale koopwoning 

verhuurt, er een zakelijk recht op afstaat of niet be-

woont125. Daarom worden in art.  84 van de Vlaamse 

Wooncode het recht van wederinkoop en het recht op 

schadevergoeding opgeheven voor sociale koopwonin-

gen die worden verkocht na een door de Vlaamse Re-

gering te bepalen datum. Na deze datum is de koper 

ertoe gehouden de niet-afgeschreven overheidsinves-

teringen, onder de voorwaarden van het door artt. 28 

e.v. van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 fe-

bruari 2017 aangepaste Overdrachtenbesluit, terug te 

betalen wanneer hij niet voldoet aan de twintigjarige 

bewoningsplicht waartoe hij gehouden is. De sociale 

koper geniet immers, ondanks de afschaffing van de 

subsidies, «aanzienlijke voordelen bij de aankoop van 

een sociale woning»126, zoals de verlaagde aktekosten, 

de infrastructuursubsidies, enz. Deze voordelen zijn 

overheidsinvesteringen. Het hoeft dan ook niet te ver-

bazen dat de overheid een verplichting oplegt aan de-

gene die een dergelijke overheidsinvestering geniet. Bij 

niet-nakoming van deze verplichting kunnen derhalve 

de niet-afgeschreven overheidsinvesteringen worden 

teruggevorderd127.

46. Tevens kunnen de sociale huisvestingsmaat-

schappijen en de koper in de verkoopakte een recht 

van voorkoop bedingen. In tegenstelling tot het recht 

van wederinkoop moet er geen decretale basis voor-

handen zijn voor de uitoefening van het recht van 

voorkoop. Waarom werd het recht van wederinkoop 

ingeschreven in de Vlaamse Wooncode? De reden 

is dat het Burgerlijk Wetboek de toepassing van het 

recht van wederinkoop beperkt in de tijd. Het gaat om 

art.  1660 BW, dat bepaalt dat het recht van wederin-

koop niet voor een langere termijn dan vijf jaar kan 

124 Voor rechtspraak over de verkoop van sociale woningen, zie o.m.: 
B. Hubeau, «Kroniek van de sociale huisvesting (1996-2000)», RW 
2001-02, p. 344-345, nrs. 69-74.
125 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 8-9 en 44 (MvT); zie ook: 
Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/4, p. 8 (Verslag Anseeuw e.a.).
126 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 9 en 44 (MvT).
127 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 9 en 44 (MvT).

worden bedongen. Men wilde hiervan afwijken en het 

recht van wederinkoop voor twintig jaar laten gelden, 

en daarvoor was een decretale basis nodig. Een derge-

lijk temporele beperking bestaat echter niet voor het 

recht van voorkoop: daarom is het niet nodig dit recht 

decretaal te verankeren.

47. Er moet worden opgemerkt dat er substantiële 

verschillen zijn tussen de beide rechten. Bij het recht 

van wederinkoop koopt de sociale verkoper terug te-

gen de oorspronkelijke verkoopprijs, vermeerderd 

met de gemaakte kosten van de aankoop en de even-

tuele kosten van verbeterings- en herstellingswer-

ken. De oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte 

kosten worden wel aangepast aan de evolutie van het 

gezondheidsindexcijfer. Bij de opname van een recht 

van voorkoop in de koopakte moet de sociale huisves-

tingsmaatschappij de marktprijs van de woning beta-

len. Hierdoor ontvangt de koper steeds de werkelijke 

waarde van de woning; hij is dus niet afhankelijk van 

het gezondheidsindexcijfer128.

48. Het nieuwe kader voor sociale koop zal de be-

taalbaarheid van sociale koopwoningen niet alleen 

garanderen door nieuwe regelgeving. Door bepaalde 

aspecten niet in detail te regelen, beschikken de soci-

ale huisvestingsmaatschappijen over «een grotere vrij-

heid om creatief om te springen met de beschikbare 

middelen», waarbij ze uiteraard gebonden zijn door de 

bestaande wetgeving en de beginselen van behoorlijk 

bestuur129.

Art. 37 Wijzigingsdecreet wijzigt ook art. 85 Vlaamse 

Wooncode en daardoor wordt het Vlaams Woningfonds 

opgenomen in de lijst van de begunstigden van het recht 

van voorkoop, en de VMSW wordt eruit gelicht. Dit ka-

dert in het kerntakenplan van de VMSW. Voorts worden 

ook de modaliteiten van de uitoefening van het recht van 

voorkoop aangepast130.

V. Conclusie

49. De wijzigingen aan het sociaal huurstelsel treden 

volgens art. 65 van het Wijzigingsdecreet in werking op 

een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum. Het 

besluit van 23  december 2016 legt deze datum vast op 

1 maart 2017.

50. Het belang van deze wijzigingen in de Vlaamse 

Wooncode is substantieel en daarom niet te onder-

schatten. Toch zullen sommige ervan slechts een be-

perkte impact hebben op het terrein. Dat is onder meer 

het geval voor de invoering van de sociale huurover-

eenkomsten van bepaalde duur, wegens het heel be-

128 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 9 (MvT).
129 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 9 (MvT).
130 Parl.St. Vl. Parl. 2015-16, nr. 814/1, p. 44-45 (MvT).

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2016-17 | nr. 41 | 10 juni 2017

 1617

perkt aantal overeenkomsten dat daarvoor – zeker in 

een eerste fase – in aanmerking komt. De wijzigingen 

tonen aan dat de Vlaamse Wooncode na twintig jaar 

nog steeds in aanbouw is. Andere bepalingen zijn dan 

weer het gevolg van wijzigingen in de klemtonen van 

het Vlaamse woonbeleid of het gevolg van de behoefte 

aan verfijning. Soms zijn er expliciete wijzigingen in 

het woonbeleid (bv. de verminderde aandacht voor 

sociale koop). Soms zijn ze echter eerder impliciet. Zo 

kan men stellen dat het sociale huurmodel door de 

keuze voor huurovereenkomsten van bepaalde duur 

en de daarmee gepaard gaande inkomensgrenzen ver-

glijdt naar een ander model sociaal huurmodel, zonder 

dat dit uitdrukkelijk aldus wordt benoemd (zie supra). 

En soms vertoont het wijzigende beleid kenmerken van 

wispelturigheid; zo spreekt Janssens inzake de regelin-

gen met betrekking tot de sociale koop van «een bre-

der kijkende, een wispelturige en een naar efficiëntie 

zoekende overheid»131.

131 E. Janssens, o.c., in B. Hubeau en T. Vandromme (eds.), Tien jaar 
Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porselein, ... (ter perse).

51. Met deze wijzigingen is de decretale rust echter 

nog niet teruggekeerd. Ook hierna zijn nog wijzigingen 

op komst. Enerzijds zal de taalbereidheidsvereiste als 

inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde voor het soci-

aal huurstelsel worden vervangen door een taalkennis-

vereiste als huurdersverplichting. Bij het niet-naleven 

van deze huurdersverplichting zal een administratieve 

geldboete opgelegd kunnen worden. Het wijzigingsde-

creet werd inmiddels goedgekeurd in het Vlaams Par-

lement en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.132 

Het decreet treedt in werking op een door de Vlaamse 

Regering vast te stellen datum. Anderzijds stelt de be-

leidsnota wonen 2014-2019 een vereenvoudiging van 

het sociaal huurstelsel in het vooruitzicht.133 De focus 

ligt daarbij op administratieve vereenvoudiging, een 

verhoging van de lokale autonomie en een verminde-

ring van de administratieve lasten. Ook dit zal uiter-

aard ingrijpende gevolgen hebben voor de verhuring 

van sociale woningen.

132 Decreet tot wijziging van artikelen 92, 93, 95, 98 en 102bis van het 
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, BS 11 april 
2017; Parl.St. Vl. Parl. 2016-17, nr. 1045/1.
133 Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 135/1, p. 28.
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