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Op weg naar een Vlaams 

woninghuurrecht

1. Het is ondertussen genoegzaam bekend dat bij de 

zesde staatshervorming het woninghuurrecht werd gere-

gionaliseerd. Tot de gewestelijke bevoegdheden behoren 

vanaf 1 juli 2014 «de specii eke regels betref ende de huur 

van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan» 

(art. 6, § 1, IV, 2° van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd 

door art. 15 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met 

betrekking tot de zesde staatshervorming).

Deze bevoegdheid heet  betrekking op de Woninghuur-

wet, maar gaat ook ruimer dan dat. Volgens de bijzondere 

wetgever worden niet alleen de huurovereenkomsten met 

betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder be-

doeld, maar bijvoorbeeld ook de huur van studentenwo-

ningen en -kamers, net zoals de huur van tijdelijke woon-

vormen, zoals de tweede woningen en vakantiewoningen 

(Parl.St. Senaat 2012-13, nr.  5-2232/1, p.  82). De bevoegd-

heidsoverdracht heet  voorts ook betrekking op de proce-

durele aspecten van het huurrecht (de bijzondere rechtsple-

ging inzake huur zoals nu vormgegeven in art. 1344bis tot 

art. 1344septies Ger.W.) en het prijsbeleid inzake huur (de 

federale overheid blijt  bevoegd voor het algemene prijs- en 

inkomensbeleid, met uitzondering echter van de regeling 

van de prijzen in de aangelegenheden die tot de bevoegd-

heid van de gewesten en de gemeenschappen behoren).

2. Vooraleer gebruik te maken van zijn gewestelijke 

bevoegdheid inzake woninghuur wilde het Vlaamse 

Gewest de bestaande Woninghuurwet grondig evalu-

eren. Daartoe werd een uitgebreide evaluatieopdracht 

toegekend aan het Steunpunt Wonen. Deze verliep in 

twee delen. In het eerste deel werden volgende aspecten 

geëvalueerd: (i)  duur en opzegging; (ii)  huurwaarborg 

en (iii)  woningkwaliteit. In het tweede deel werden nog 

bijkomend geëvalueerd: (iv)  toegang, selectie en discri-

minatie; (v)  procedure en bemiddeling; (vi)  huurprijs. 

De belanghebbenden werden intensief betrokken bij deze 

evaluaties. Zij leverden input en konden op het einde hun 

akkoord of niet-akkoord bij bepaalde wijzigingen mee-

geven en zijn konden ook het belang van de voorgestelde 

wijzigingen aanduiden. De voorstellen die uit deze evalu-

atie naar voor kwamen, werden nadien ook nog voorge-

legd aan een expertencommissie (voor de rapporten, zie: 

B. Hubeau en D. Vermeir, Een evaluatie van het federale 

woninghuurrecht. Tussentijds rapport inzake duur en op-

zegging, waarborg en woningkwaliteit, Leuven, Steunpunt 

Wonen, 2014, 180 p.; B. Hubeau en D. Vermeir, Een eva-

luatie van het federale woninghuurrecht. Deel II: Bevin-

dingen werkgroepen «Toegang, selectie en discriminatie», 

«Procedure en bemiddeling» en «Huurprijs», resultaten 

wegingsoefening en aanbevelingen expertencommissie, 

Leuven, Steunpunt Wonen, 2015, 250 p. Beide rapporten 

zijn te downloaden op www.steunpuntwonen.be).

3. Het Vlaamse Gewest wenst op basis van de doorge-

voerde evaluatie een eigen woninghuurrecht uit te wer-

ken. In het Regeerakkoord 2014-2019 wordt een Vlaamse 

Huurcodex in het vooruitzicht gesteld. In de Beleidsbrief 

Wonen 2015-2016 kondigt de minister een conceptnota 

aan over de aanpak van de private huurmarkt (Parl.St. 

Vl.Parl. 2015-16, nr.  524/1, p.  19). Het gaat daarbij niet 

enkel over het woninghuurrecht, maar ook over andere 

maatregelen met betrekking tot de private huurmarkt, 

zoals de huursubsidies, het Fonds ter bestrijding van de 

Uithuiszettingen, de aanpak van discriminatie op de 

huurmarkt,  ... Het woninghuurrecht staat immers niet 

op zichzelf, maar moet deel uitmaken van een volledig 

beleid met betrekking tot de private huurmarkt, waarbij 

niet enkel de rechtsverhouding tussen huurder en ver-

huurder geregeld moet worden, maar eveneens onder-

steunende maatregelen aan de orde zijn, vooral voor de 

laagste segmenten van de huurmarkt.

4. Tegelijk zal bij de uitwerking van het woninghuur-

recht bepaald moeten worden of het huidige toepassings-

gebied van de Woninghuurwet wordt behouden dan wel 

of ook andere huurrelaties zullen worden geregeld. Met 

betrekking tot studentenhuisvesting loopt reeds een par-

lementair initiatief (Conceptnota voor nieuwe regelge-

ving over de huur van studentenkamers, Parl.St. Vl.Parl. 

2014-15, nr. 268/1). En met betrekking tot nieuwe woon-

vormen vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse 

Regering om binnen het woonbeleid, dus inclusief het 

huurrecht, alle mogelijkheden te geven aan alternatieve 

en innoverende woonconcepten, zoals cohousing, sa-

menhuizen en andere vormen van gemeenschappelijk 

wonen (Resolutie betref ende het faciliteren van nieuwe 

woonvormen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr.  391/1). Van 

belang is in ieder geval dat alle verschillende huurregi-

mes goed op elkaar zijn afgestemd. De basisdoelstelling 

van de Woninghuurwet in 1991 – een stabiel, duurzaam 

en evenwichtig wettelijk kader creëren – is daarbij nog 

steeds actueel.

5. Het Vlaamse woninghuurrecht is dus zonder twijfel 

in aantocht. Het blijt  enkel nog afwachten hoe het con-

creet vorm zal krijgen.
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